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De advocaten van SAM 
 

Bijeenkomsten/Cursussen 

SAM Special Wet natuurbescherming: de laatste plekken! 

U kunt zich nu nog aanmelden voor donderdagmiddag 17 november 2016. Op die dag vindt de SAM special over 

de Wet natuurbescherming plaats. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en 

de Boswet en treedt in werking op 1 januari 2017. Ben u er al klaar voor? Eelco de Jong, Susan Schaap en Rob 

Wertheim praten u bij en beantwoorden uw vragen op deze specialistische bijeenkomst. 

Het programma bestaat uit drie onderdelen waarin duidelijk wordt welke overeenkomsten en verschillen tussen de 

huidige en nieuwe regelgeving bestaan. Ook komt aan de orde tegen welke procedurele complicaties u kunt 

aanlopen bij de vaststelling van een bestemmingsplan en de verlening van een omgevingsvergunning.  De stof 

wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk behandeld: we houden het praktisch!  

 De bijeenkomst zal worden gehouden in Apeldoorn in de nabijheid van het station. U kunt zich aanmelden bij Inger 

Terlouw. 

terug naar inhoudsopgave 

Bestemmingsplan 

Nader afwegingsmoment in planregels blijft in beginsel niet aanvaardbaar. 

 

De gemeenteraad van Almere heeft een bestemmingsplan vastgesteld waar een woonbestemming is opgenomen, 

maar binnen die woonbestemming is ook – kortgezegd – break & breakfast mogelijk. Van die laatste mogelijkheid 

kan echter niet zonder meer gebruik worden gemaakt. Er moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Onder 

meer mag het gebruik van de woning ten behoeve van bed & breakfast niet ‘leiden tot ernstige hinder voor het 

woonmilieu’ en ‘geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt’. In de uitspraak van 26 oktober 2016 

van de ABRvS (ECLI:NL:RVS:2016:2791) oordeelt de Afdeling dat hiermee sprake is van een nader 

afwegingsmoment omtrent het toegestane grondgebruik. Het plan biedt daarmee onvoldoende zekerheid over het 
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antwoord op de vraag of een bed & breakfast op gronden met de bestemming Wonen is toegestaan. Gelet daarop 

ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het vaststellingsbesluit is genomen in strijd met de rechtszekerheid. 

Het opnemen van een nader afwegingsmoment wat betreft de in het plan gegeven bouw- en gebruiksmogelijkheden 

is immers in beginsel niet aanvaardbaar. De ruimtelijke gevolgen van de in het plan gegeven bouw- en 

gebruiksmogelijkheden moeten bij de planvaststelling zijn beoordeeld en aanvaardbaar geacht. De Afdeling verwijst 

daarbij naar een uitspraak van 1 december 2011 in zaak  ECLI:NL:RVS:2011:BU7032.  

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco 

 

terug naar inhoudsopgave 

 

“Religiegebouw” en “volparkeren” 

De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht stelt het bestemmingsplan “Zuidwende-Zuid – Kerkgebouw” vast. Dit 

plan maakt de realisatie van een nieuw kerkgebouw met maximaal 2000 zitplaatsen voor de Gereformeerde 

Gemeente mogelijk. In het plan is gerekend met een parkeernorm van 0,15 per zitplaats. Dat is volgens een van 

de appellanten te laag en bovendien onvoldoende gemotiveerd. Volgens hem had de gemeenteraad moet 

aansluiten bij de maximale parkeernorm van 0,2, zoals opgenomen in  CROW-publicatie 317 “Kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie” (hierna: CROW-publicatie 317). Daartoe voert hij aan dat het kerkgebouw uitzonderlijk groot 

is en een streekfunctie heeft waardoor veel kerkbezoekers met de auto zullen komen. In die zin is de kerk volgens 

deze appellant niet vergelijkbaar met de kerken die in de plantoelichting zijn genoemd, omdat die kerken kleiner 

zijn en in bestaande kernen zijn gerealiseerd, terwijl deze kerk aan de rand van Hendrik-Ido-Ambacht is voorzien. 

In het plan is rekening gehouden met de mogelijkheid van het zogenoemde “volparkeren” in pieksituaties, waarbij 

wordt geparkeerd op de rijbaan tussen de bezette parkeerplaatsen in. Dat brengt volgens hen veiligheidsrisico’s 

met zich. Kerkbezoekers kunnen bij calamiteiten het terrein niet tijdig met de auto verlaten, zo stellen zij. 

In haar uitspraak van 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2817, oordeelt de AbRvS dat in CROW-publicatie 317 

voor een religiegebouw een parkeerkencijfer opgenomen is van minimaal 0,1 en maximaal 0,2 parkeerplaatsen per 

zitplaats. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen stedelijke en niet-stedelijke gebieden en tussen 

centrumlocaties en locaties in de rest van de bebouwde kom. Gelet op de herkomst van de kerkbezoekers en de 

daaruit voortvloeiende mogelijkheid om lopend of per fiets de kerk te bezoeken en de verwachte bezettingsgraad 

per auto (veel grote gezinnen!), kan de keuze van de raad om van een parkeernorm van 0,15 parkeerplaatsen per 

zitplaats uit te gaan, volgens de Afdeling niet onredelijk worden genoemd. 

Bij “volparkeren” kan een parkeernorm van 0,19 parkeerplaatsen per zitplaats bij pieksituaties worden behaald. Ter 

zitting hebben de raad en de Gereformeerde Gemeente toegelicht dat de methode van volparkeren een beproefde 

methode is bij nieuwe kerkgebouwen. Deze methode is bij kerken in de praktijk goed toepasbaar gebleken volgens 

de raad, omdat bezoekers van een kerkdienst vrijwel gelijktijdig arriveren en weer weggaan. De Gereformeerde 

Gemeente heeft ter zitting gesteld verkeersregelaars in te zullen zetten om het volparkeren in goede banen te 

leiden. Verder wordt deze methode bij kerken volgens de raad vaker gebruikt, omdat een kerk met name op zondag 

wordt bezocht en het onwenselijk is om een groot, maar veelal leeg, parkeerterrein te realiseren. Appellanten 

hebben niet aannemelijk gemaakt dat volparkeren in dit geval geen bruikbare methode in pieksituaties kan zijn. 

Naar het oordeel van de Afdeling hebben zij niet aannemelijk gemaakt dat kerkbezoekers geen gebruik zullen 

maken van het parkeerterrein als de methode van volparkeren wordt toegepast, maar in dat geval in hun straat 

zullen parkeren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob 
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Handhaving 

 

 

 

Afwijking van beleidsregels: Afdeling gaat om!  

In de uitspraak van 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840, gaat het over het besluit van de 
burgemeester van Breda om op grond van art. 13b Opiumwet over te gaan tot sluiting van een woning 
vanwege een aangetroffen hoeveelheid XTC-pillen. In geschil is of de burgemeester in redelijkheid 
van deze bevoegdheid gebruik had kunnen maken. Volgens de rechtbank was dat niet zo. Weliswaar 
was sluiting op grond van de over deze bevoegdheid vastgestelde beleidsregels strikt genomen juist, 
maar de rechtbank was van oordeel dat de burgemeester vanwege bijzondere omstandigheden op 
grond van art. 4:84 Awb van de beleidsregels had moeten afwijken en had moeten volstaan met een 
waarschuwing. De burgemeester is het hier niet mee eens en gaat in hoger beroep.  

Hoewel deze casus op zichzelf beschouwd wat verder van het 'echte' omgevingsrecht af staat, wordt 
deze uitspraak toch opgenomen omdat de Afdeling een nieuwe lijn inzet waar het gaat om de 
toepassing van de bevoegdheid om bij bijzondere omstandigheden van beleidsregels af te wijken (art. 
4:84 Awb). Deze afwijkingsbevoegdheid speelt immers in het omgevingsrecht wel degelijk een rol.  

Over die afwijkingsbevoegdheid overwoog de Afdeling tot nu toe standaard dat het bij bijzondere 
omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 Awb gaat om omstandigheden waarmee bij de 
totstandkoming van een beleidsregel geen rekening is gehouden en die derhalve in die beleidsregel 
niet zijn verdisconteerd (zie bijvoorbeeld AbRvS 27 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2530).  

In de uitspraak van 26 oktober 2016 wijzigt de Afdeling deze lijn. De Afdeling overweegt dat zij thans – 
anders dan voorheen – van oordeel is dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel 
zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds daarom buiten 
beschouwing kunnen worden gelaten. In de praktijk blijkt dat ook al heeft het betrokken 
bestuursorgaan bij het opstellen van de beleidsregel deze omstandigheden bezien, het daarmee niet 
heeft kunnen voorzien of deze omstandigheden alleen of tezamen in een concreet geval niettemin tot 
onevenredige gevolgen leiden. Het bestuursorgaan dient derhalve alle omstandigheden van het geval 
te betrekken in zijn beoordeling en dient te bezien of deze op zichzelf dan wel tezamen met andere 
omstandigheden, moeten worden aangemerkt als bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 
4:84 van de Awb die maken dat het handelen overeenkomstig de beleidsregel gevolgen heeft die 
onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique  



 

 

 

 

 

 

 

 

Weigering handhaving ten aanzien van niet-geprioriteerde overtreding 

Het is vaste rechtspraak dat bestuursorganen bij handhaving prioriteiten mogen stellen, omdat 

de beschikbare capaciteit voor toezicht en handhaving nu eenmaal beperkt is. Doorgaans 

leggen gemeenten deze prioritering vast in beleid. Dat was ook het geval in AbRvS 26 

oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2837), waarin het algemeen bestuur (van een 

bestuurscommissie van een stadsdeel van Amsterdam) een 

Handhavingsuitvoeringsprogramma had vastgesteld met daarin vijftien 

handhavingsprioriteiten.  

Onder verwijzing naar die prioritering had het algemeen bestuur in dit geval een verzoek om 

handhaving van een derde afgewezen. De overtreding in kwestie, het plaatsen van 

gevelbanken aan de voorzijde van de woning van overtreder, viel namelijk niet onder één van 

de vijftien handhavingsprioriteiten. Het algemeen bestuur volstond onder verwijzing naar die 

prioritering met een afwijzing van het handhavingsverzoek.  

Volgens de Afdeling is een enkele verwijzing naar prioritering echter niet voldoende om een 

handhavingsverzoek te mogen afwijzen. Weliswaar is het algemeen aanvaard dat bij 

handhaving prioritering is toegestaan, maar dit ontslaat het bestuursorgaan niet van zijn plicht 

om na een verzoek om handhaving een afweging te maken in het individuele geval, waarbij 

het moet bezien of het ondanks prioritering in dat geval moet optreden. De Afdeling sluit zich 

met deze uitspraak in zoverre aan bij haar eerdere uitspraak van 4 juni 2014 

(ECLI:NL:RVS:2014:1982). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique  

 

Bewijspositie bij permanente bewoning, bewoonde indruk is onvoldoende 

Bij handhaving ten aanzien van de permanente bewoning van een recreatiewoning is het aan 

het college om aannemelijk te maken dat die bewoning permanent plaatsvindt. De uitspraak 

AbRvS 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2824) laat (wederom) zien dat dit voor het 

college wel wat voeten in de aarde heeft.  

Bij de rechtbank had het college bot gevangen, omdat de in de controlerapporten opgenomen 

waarnemingen onvoldoende werden geoordeeld om permanente bewoning aan te nemen. Het 

college stelt dit bij de Afdeling ter discussie en voert daartoe onder andere aan dat uit de 



 

controleverslagen van de 26 uitgevoerde controles is gebleken dat het recreatieverblijf 21 keer 

een bewoonde indruk maakte en de gebruiker 7 of 9 keer is aangetroffen.  

Volgens de Afdeling is dit evenwel onvoldoende. Weliswaar blijkt uit de controlerapporten 

dat het recreatieverblijf vaak een bewoonde indruk maakte, maar niet duidelijk wordt waarop 

die conclusies zijn gebaseerd en evenmin of een bewoonde indruk gelijk te stellen is aan 

permanente bewoning. De beschreven waarnemingen zijn daarvoor niet concreet genoeg. Aan 

bijvoorbeeld de aanwezigheid van kleding, een brommer in de schuur, een parasolvoet en 

tuinmeubilair in de tuin, de conclusie verbonden dat sprake was van permanente bewoning, 

maar de Afdeling overweegt dat deze artikelen ook aanwezig kunnen zijn bij niet-permanente 

bewoning. Verder is het 7 of 9 keer aantreffen van de gebruiker na 26 controles volgens de 

Afdeling ook onvoldoende om van permanente bewoning te kunnen spreken. Om permanente 

bewoning aannemelijk te maken, is dus meer nodig.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique  
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De advocaten van SAM 

 

Janike Haakmeester 

janike.haakmeester 
@sam-advocaten.nl 

tel: 035 54 31 333 

Monique Blokvoort 

monique.blokvoort 
@sam-advocaten.nl 

tel: 0570 76 0571 

Eelco de Jong 

eelco.de.jong 
@sam-advocaten.nl 

tel: 026 702 4787 

Susan Schaap 

susan.schaap 
@sam-advocaten.nl 

tel: 0646 84 2717 

Ineke van Leeuwen 

ineke.van.leeuwen 
@sam-advocaten.nl 

tel: 026 702 4787 

Rob Wertheim 

rob.wertheim 
@sam-advocaten.nl 

tel: 038 760 1383 

www.sam-advocaten.nl 
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