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Handhaving 

Betaling dwangsommen door derde bevrijdend jegens overtreder? 

In AbRvS 11 januari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:15) gaat het om invordering van aan appellant opgelegde 

dwangsommen. Deze dwangsommen zijn na het invorderingsbesluit door een derde betaald. Met die betaling 

was volgens appellant de bevoegdheid tot invordering jegens hem verjaard, omdat dit ten opzichte van hem geen 

bevrijdende werking had (en daarmee als onverschuldigd kon worden teruggevorderd). Werkt betaling van 

verbeurde dwangsommen door een derde bevrijdend jegens overtreder? Voor het antwoord op die vraag sluit de 

Afdeling aan bij artikel 6:30, eerste lid, BW: een verbintenis kan door een ander dan de schuldenaar worden 

nagekomen, tenzij haar inhoud of strekking zich daartegen verzet. Volgens appellant verzet de aard van de last 

onder dwangsom als herstelsanctie zich tegen betaling door een derde, omdat dit de prikkel bij de overtreder zou 

wegnemen om de overtreding ongedaan te maken. De Afdeling oordeelt daarentegen dat niet kan worden 

aangenomen dat betaling door een derde elk belang bij de overtreder wegneemt om aan de last te voldoen, noch 

dat de last onder dwangsom dan niet meer als herstelsanctie zou werken. Betaling van verbeurde dwangsommen 

door een derde kan dus wel degelijk bevrijdend werken jegens een overtreder. Naar het oordeel van de Afdeling 

was de rechtbank er dan ook terecht van uitgegaan dat met de betaling door een derde de invordering was 

voltooid, verjaring vanaf dat moment niet meer aan de orde was en dat de bevoegdheid tot invordering jegens 

appellant nog bestond. 

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

Planschade 

Planschade: nadere deskundigenadviezen en NMR 

De uitspraak van de AbRvS van 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:18 is het sluitstuk van een lang slepende 

planschadeprocedure in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Deze uitspraak volgt op de eerdere uitspraak van de 

Afdeling in deze zaak van 13 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3005. Drie aspecten uit de uitspraak zijn 

vermeldenswaardig. 

Allereerst omtrent de deskundigenadviezen. Het gemeentebestuur heeft voor het nieuwe besluit na de uitspraak 

uit 2014 advies gevraagd aan de SOAZ. Omdat het gemeentebestuur dit advies kennelijk niet afdoende achtte, is 

nog een nader advies gevraagd aan een andere partij. Verzoekers zijn over de nadere adviezen niet gehoord. Dit 

had wel gemoeten, aldus de Afdeling. De Afdeling stelt voorop dat er geen algemene verplichting bestaat om in 

het kader van de hernieuwde besluitvorming opnieuw te horen. Er kunnen echter omstandigheden zijn die maken 

dat er wel opnieuw gehoord moet worden. In het onderhavige geval zijn die omstandigheden aanwezig nu én is 

afgeweken van het advies van de SAOZ én binnen de rechtspraak over de specifieke vraag als hier aan de orde, 

ook naar het oordeel van het gemeentebestuur, geen precedenten bestaan. 

Verder heeft het gemeentebestuur het advies van de SAOZ gepasseerd met de stelling, dat dit advies onvolledig 

was. Dit is een onvoldoende motivering, volgens de Afdeling. Op grond van artikel 3:50 Awb is het 

bestuursorgaan gehouden om de redenen te specificeren, waarom wordt afgeweken van een deskundigenadvies.  



 

Tot slot het normaal maatschappelijk risico. De SAOZ heeft het gemeentebestuur geadviseerd om een drempel 

toe te passen van 3% wegens NMR. Dit zou leiden tot een aftrek van circa € 10.000. Het gemeentebestuur heeft 

in het besluit een korting toegepast van 50%, hetgeen resulteert in een aftrek van circa € 90.000. De Afdeling 

accordeert de toepassing van de forse korting. Daarbij komt volgens de Afdeling gewicht toe aan het feit dat de 

gronden in kwestie voor langere tijd in erfpacht waren uitgegeven, hetgeen maakt dat de eigenaar niet vrijelijk 

over de grond kon beschikken. Dit is een omstandigheid die ertoe leidt dat een deel van de schade redelijkerwijs 

voor rekening van verzoekers dient te blijven. 

Voor meer informatie over de uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke 

Natuurbescherming 

Overgangsrecht PAS 

In Omgevingsflits 115 signaleerde SAM al een eerste uitspraak over artikel 67a Nbw 98 (overgangsrecht PAS). 

Het gaat in dit artikel met name om de vraag of sprake is van “voldoende beschikbare gegevens en bescheiden 

naar het oordeel van het bestuursorgaan” voor het nemen van het aangevraagde besluit. In de uitspraak van de 

AbRvS van 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3489 heeft het college zich, naar het oordeel van de Afdeling, 

in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de beschikbare gegevens en bescheiden van voor 1 juli 2015 

niet voldoende waren. In deze zaak is artikel 67a Nbw 98 dus niet van toepassing. 

Ten onrechte is het college er evenwel vanuit gegaan dat artikel 19 km Nbw 98 evenmin van toepassing is. Indien 

artikel 67a Nbw 98 niet van toepassing is, dan is artikel 19 km, vierde lid Nbw 98 juist wél van toepassing op een 

aanvraag op een vergunning als bedoeld in artikel 19d, die is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van 

het derde lid. In dit geval was het alsnog mogelijk om de aanvraag aan te vullen die nodig zijn om vergunning te 

verlenen met toepassing van externe saldering.  

Het zal u niet zijn ontgaan dat per 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking is getreden. Het 

overgangsrecht zoals bedoeld in artikel 67a Nbw 98 is nu opgenomen in artikel 5.13, tweede lid, van het Besluit 

natuurbescherming (Bnb). Het overgangsrecht zoals bedoeld in artikel 19km, vierde lid, Nbw 98 is opgenomen in 

artikel 5.13, eerste lid Bnb. 

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

 

Salderen met stallen die worden gebruikt als opslagruimte  

In de uitspraak van de AbRvS van 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3493 wordt gerefereerd aan de 

inmiddels bekende uitspraak over externe saldering met stikstof van de Afdeling van 13 november 2013, 

ECLI:NL:RVS:2013:1931. In deze uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat het niet relevant is of tot het 

moment van intrekking van de vergunning of tot het moment waarop de overeenkomst over de overname van de 

stikstofemissie wordt gesloten, nog vee aanwezig was op het bedrijf. Wat wél relevant is of de hervatting van het 

bedrijf mogelijk is zonder dat daarvoor een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid Nbw 98 voor de 

realisering van een project is vereist.   

Uit het dossier van deze zaak blijkt dat de stalruimten van het bedrijf waarmee werd gesaldeerd als opslagruimten 

voor materiaal en apparatuur werden gebruikt en dat daarvoor veertien aparte opslagruimten waren gecreëerd. In 

dit geval had het college, naar het oordeel van de Afdeling, moeten beoordelen of tot het moment van intrekken 

van de milieuvergunning, vee kon worden gehouden overeenkomstig de milieuvergunning. In dat geval is 

hervatting van het bedrijf mogelijk zonder dat daarvoor een vergunning op grond van artikel 19d is vereist. Deze 

beoordeling heeft ten onrechte niet plaatsgevonden. 

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

 

 



 

 

            

                Bestemmingsplannen 

Wijze van meten VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 

In het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Spekholzerheide” van de gemeenteraad van Kerkrade is voor een deel 

van de gronden van de Eurosteengroep de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.1” toegekend. De percelen 

aan de Drievogelstraat, direct ten zuiden van de gronden van Eurosteengroep, zijn bestemd voor "Wonen". In 

haar uitspraak 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:46, overweegt de AbRvS dat uitgaande van de VNG-

systematiek een afstand van 100 m dient te worden aangehouden tussen gronden met een (generieke) categorie 

4.1-aanduiding en milieugevoelige objecten. Uit de verbeelding volgt dat de raad bij het bepalen van de 100 m 

afstand als uitgangspunt heeft genomen de bouwvlakken op de percelen met de bestemming "Wonen" aan de 

Drievogelstraat. De raad had niet mogen meten vanaf de bouwvlakken. Immers, het plan maakt ook het oprichten 

van bijgebouwen mogelijk maakt ten noorden van de bouwvlakken en het verzet zich niet tegen een gebruik van 

bijgebouwen voor milieugevoelige functies. Bij het vaststellen van de zonering overeenkomstig de VNG-

systematiek wordt de afstand tussen een milieubelastende activiteit tot een milieugevoelige functie in beginsel 

gemeten wordt van het bestemmingsvlak/de perceelgrens van een bedrijf tot de uiterste situering van de gevel 

van een woning die op grond van het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is. Uit eerdere 

rechtspraak volgt dat ook de voor bewoning bestemde vergunningvrije en  plichtige bijgebouwen, vrijstaand dan 

wel aaneen gebouwd, deel uitmaken van de "woning". Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de planregeling 

voor het perceel Drievogelstraat 80, wat betreft de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.1", is vastgelegd in 

strijd met de bij het nemen van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. 

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

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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