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Vooraf: Trends & Tips Ruimtelijke ordening 2013- 2016 

De advocaten van SAM feliciteren mr. Trees van der Schoot met het uitbrengen van haar handige boek voor de 

praktijk ‘Trends & Tips Ruimtelijke ordening 2013-2016’. Trees maakt onderdeel uit van de SAM kennisgroep en 

levert hieraan een waardevolle bijdrage. Zo blijft onze en uw kennis op peil.  

 

Handhaving 

Woonbestemming en begrip 'woning'  

In de uitspraak van de Afdeling van 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3046, is de vraag aan de orde of bij 

de uitleg van de bestemming 'wonen', betekenis toekomt aan de definitie die de planregels geven van het begrip 

'woning', terwijl dat begrip in de planregel over de woonbestemming zelf niet voorkomt. Volgens die definitie gaat 

het bij een woning om huisvesting van één huishouden. Het gaat in deze zaak om de vraag of handhavend 

opgetreden kan worden tegen kamerbewoning, dus een vorm van wonen die niet onder deze definitie valt. De 

Afdeling oordeelt evenwel dat, nu dit begrip in de planregel over de woonbestemming zelf niet voorkomt, die 

definitie voor de uitleg van de woonbestemming geen betekenis heeft.  

Het bestemmingsplan bevat verder geen omschrijving van het begrip 'wonen'. In dat geval moet er volgens de 

Afdeling van worden uitgegaan dat diverse woonvormen zijn toegestaan, waaronder ook de verhuur van kamers 

aan individuele huurders. De Afdeling verwijst daarbij naar AbRvS 21 november 2012, 

ECLI:NL:RVS:2012:BY3690. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique  

 
Hoe bepaal je het achtererfgebied? 

In de uitspraak van 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3058, heeft de Afdeling te oordelen over de vraag of 

een schuur en een hobbykas in het achtererfgebied staan, en vergunningvrij zijn. Hoe stel je nu vast wat het 

achtererfgebied (zijnde het erf aan de achterkant van het hoofdgebouw) is? Over deze vraag heeft de Afdeling al 

wel vaker geoordeeld, maar in deze uitspraak zet de Afdeling het nog eens mooi kort op een rij:  

Het achtererfgebied kan worden bepaald door vast te stellen wat de voorgevel van het hoofdgebouw is. Als er, 

zoals in dit geval, discussie ontstaat over de vraag welke gevel de voorgevel is, moet primair worden afgegaan op 

de ligging van de voorgevelrooilijn zoals die in het bestemmingsplan of de bouwverordening is aangegeven (zie 

de definitie in artikel 1, eerste lid, van bijlage II van het Bor). Als dan nog twijfel bestaat, is de feitelijke situatie 

doorslaggevend voor de vraag waar zich de voorgevel bevindt.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique 

 
 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89427&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A3046
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=71310&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2012%3ABY3690
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89442&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A3058


 

Bouwen 
 

Bijbehorend bouwwerk art. 4 lid 1 bijlage II Bor, hoeft niet op de grond te staan 

In de uitspraak van de AbRvS van 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3069 komt de vraag aan de orde of 

een kruimelafwijking voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk kan worden verleend, als opgenomen in 

artikel 4 eerste lid bijlage II Bor, voor het realiseren van een plat dak in plaats van een schuine kap die in het 

bestemmingsplan is voorgeschreven.  

De Afdeling is van mening dat in de definitie van een bijbehorend bouwwerk, opgenomen in  artikel 1, eerste lid, 

van bijlage II van het Bor geen beperking zijn opgenomen. Derhalve hoeft het bijbehorend bouwwerk niet 

functioneel of bouwkundig te zijn onderscheiden van de rest van het gebouw. Noch hoeft sprake te zijn van een 

bestaand gebouw of een hoofdgebouw. Anders dan bij de artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste lid, van bijlage II 

Bor, is in artikel 4 eerste lid bijlage II Bor niet als voorwaarde gesteld dat sprake moet zijn van een op de grond 

staand bijbehorend bouwwerk. Volgens de Afdeling kan het platte dak daarom worden aangemerkt als een 

bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 4 eerste lid bijlage II Bor.  

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

 

Zelf in de zaak voorzien, voortzetten jurisprudentie Wabo 

De uitspraak van de AbRvS van 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3054 gaat over de vraag of de rechtbank 

zelf in de zaak had kunnen voorzien door in het dictum van de uitspraak te bepalen dat de omgevingsvergunning 

wordt geweigerd.  

De Afdeling overweegt dat in dergelijke gevallende rechter de overtuiging moet hebben dat de uitkomst van het 

geschil, in het geval het bestuursorgaan opnieuw in de zaak zou voorzien, geen andere zou zijn en de toets aan 

het recht kan doorstaan. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 26 maart 2008, 

ECLI:NL:RVS:2008:BC7627), is daarvoor niet vereist dat nog slechts één beslissing mogelijk is.  

Zelf in de zaak voorzien is echter niet mogelijk, indien de rechter moet beslissen over een aangelegenheid 

waarover partijen zich in de procedure niet of onvoldoende hebben uitgelaten. Dat is hier het geval; het college 

heeft omdat zij er van uit ging dat de aanvraag in overeenstemming was met het bestemmingsplan niet 

onderzocht of in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning kon worden verleend. En, zoals 

de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 11 maart 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH5485, is het weigeren van 

een bouwvergunning door een rechter alleen mogelijk als vast staat dat geen van de vrijstellingen kan worden 

verleend, ofwel omdat niet aan de toepassingsvoorwaarden voor het verlenen van vrijstelling is voldaan ofwel 

omdat het niet aanwezig zijn van de bereidheid van het bestuursorgaan vrijstelling te verlenen evident niet 

onredelijk is. De Afdeling ziet geen aanleiding deze jurisprudentielijn onder de Wabo niet voort te zetten. De 

rechter had in dit geval moeten volstaan met een vernietiging van het bestreden besluit. 

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

Natuurbescherming 

Beslissing op bezwaar, zonder verzoek om nadere gegevens, in strijd met beginsel zorgvuldigheid 

In de uitspraak van de AbRvS van 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3068 is een weigering van een 

aanvraag om een schapen- en nertsenhouderij uit te breiden, aan de orde. Het primaire betoog is dat GS ten 

onrechte de mitigerende maatregelen in de passende beoordeling buiten beschouwing hebben gelaten. Het gaat 

om externe salderingsmaatregelen waarvoor de gedeeltelijke intrekking van verschillende vergunningen en 

toestemmingen van omringende agrarische bedrijven, nodig is.  

In de uitspraak worden vervolgens de onderliggende stukken van de verschillende agrarische bedrijven, waarmee 

appellante beoogt te salderen, beoordeeld. Het komt erop neer dat de Afdeling, mét GS, van oordeel is dat 

onvoldoende stukken zijn overgelegd om de twijfels over de mogelijkheden van salderen, te kunnen wegnemen. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89456&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A3069
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89438&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A3054+
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=23233&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2008%3ABC7627https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=23233
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=34241
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89454&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A3068+


 

In het kader van een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag brengt appellante naar voren dat GS deze 

aanvullende stukken had moeten opvragen alvorens de aanvraag te weigeren. Van belang is dat appellante eerst 

hangende het bezwaar mitigerende maatregelen heeft getroffen en daartoe verscheidende stukken heeft 

overgelegd. Het college heeft in de beslissing op bezwaar dus geconstateerd dat er stukken ontbreken ter 

onderbouwing van enkele specifieke vereisten die aan externe saldering worden gesteld. Het college had 

appellante daarvan niet in kennis gesteld en haar niet de gelegenheid geboden de bedoelde gegevens alsnog te 

overleggen alvorens te beslissen op het bezwaar. Naar het oordeel van de Afdeling lag dit wel op de weg van GS. 

Het bestreden besluit is dus niet voorbereid met de daarbij te betrachten zorgvuldigheid.  

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

Schadevergoeding 

Nadeelcompensatie op grond van de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu? 

Verzoeker om nadeelcompensatie is eigenaar van een reclamemast. Deze verzoeker stelt schade te lijden door 

de plaatsing van een geluidsscherm, waardoor de reclamemast aan het zicht is onttrokken. In de onderhavige 

uitspraak staat de vraag centraal of de minister het verzoek terecht heeft afgewezen met als motivering dat de 

schade alleen het gevolg is van gemeentelijke besluiten op grond waarvan het scherm is opgericht. De Afdeling 

concludeert dat de minister het verzoek ten onrechte heeft afgewezen.  

De Afdeling overweegt dat ingevolge de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (hierna: 

de beleidsregel) de minister op verzoek een vergoeding toekent voor schade als gevolg van de rechtmatige 

uitoefening door of namens de minister van een aan het publiekrecht ontleende taak. Dat de gestelde schade 

mede is te herleiden tot de gemeentelijke besluiten op grond waarvan de plaatsing van het geluidscherm mogelijk 

is gemaakt, neemt niet weg dat de verzoeker ook het handelen de minister als schadeoorzaak heeft kunnen 

aanwijzen. Schade kan volgens de Afdeling meer dan één oorzaak hebben. Dat de gemeentelijke besluiten 

hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade, sluit dus niet uit dat het handelen van de minister dit 

evenzeer heeft gedaan. 

Ter zitting bij de Afdeling heeft de minister erkend dat hij belang had bij plaatsing van het geluidsscherm ter 

voorkoming van geluidsoverlast. Verder bleek dat Rijkswaterstaat aanvrager is van de vergunning voor het 

geluidscherm. Bovendien heeft de minister het grootste deel van het geluidsscherm gefinancierd en zou de Staat 

eigenaar worden van het scherm. Onder deze omstandigheden is de aanleg van het geluidsscherm het gevolg  

van de uitoefening van een publiekrechtelijke taak of bevoegdheid van de minister. De minister had het verzoek 

derhalve inhoudelijk in behandeling moeten nemen. AbRvS 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3047. 

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke  

De advocaten van SAM Advocaten 

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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