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een subsidieverplichting niet wordt voldaan – hetgeen in beginsel op grond van artikel 4:48 Awb het
bestuursorgaan de bevoegdheid geeft om de verleende subsidie met terugwerkende kracht in te
trekken tot het moment waarop de subsidie is verleend – wil dit niet zeggen dat de subsidie dan ook
met volledige terugwerkende kracht mag worden
ingetrokken. Steeds moet worden bezien of dit
gelet op de omstandigheden van het geval niet
onredelijk is (in strijd met het willekeurverbod
komt). Het oordeel van de Afdeling op dit in de hier
opgenomen zaak achten wij juist, aangezien er tot
het moment van faillissement wel degelijk uitvoering is gegeven aan de gesubsidieerde activiteiten en in casu ook aan de overige
subsidieverplichtingen was voldaan. In de situatie
waarin de subsidie eenmaal is vastgesteld en de
subsidieontvanger dan pas failliet gaat, menen wij
ook dat het gewijzigd vaststellen of intrekken van
de vastgestelde subsidie enkel en alleen vanwege
dat faillissement niet mogelijk is. Ook dan is namelijk van doorslaggevende aard of de subsidieontvanger voor zijn faillissement heeft voldaan aan
de subsidieverplichtingen en de gesubsidieerde
activiteit(en) heeft verricht. In ieder geval stemt een
(ernstig vermoeden van een) faillissement de subsidiegever (veelal het college van B&W in gemeenteland) tot nadenken: wil en kan het de verleende of
vastgestelde subsidie wijzigen of intrekken en zo ja,
tot welk moment laat ik deze wijziging of intrekking
dan terugwerken? (TB en MC).
LJN-nr. BY2522

A l g e m e e n J u ri d i s c h

Algemeen Juridisch
Wegenwet
JG 13.0012
Het beroep van appellanten richt zich tegen de
openbaarheid van een weg, die toegang geeft tot
een perceel waarvoor bouwvergunning is verleend
voor een kantoor met appartement. De Afdeling
concludeert dat de weg openbaar is in de zin van
de Wegenwet. Op grond van artikel 4 lid 1 onder I
Wegenwet is een weg openbaar als een weg na
1 oktober 1902 (30 jaar voor inwerkingtreding van
de Wegenwet op 1 oktober 1932) gedurende
30 achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest. De periode van 30 jaar hoeft niet
zoals de rechtbank Assen meende gelegen te zijn
vóór inwerkingtreding van de Wegenwet.
Op grond van de door burgemeester en wethouders overgelegde gegevens concludeert de
Afdeling dat in casu sprake is van een weg die
30 jaar openbaar is geweest.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak,
nr. 201201457/1/A1
14 november 2012
Uitspraak op het hoger beroep van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa
en Hunze tegen een uitspraak van de rechtbank Assen van 29 december 2011 (de weergave van de uitspraak op www.rechtspraak.nl
vermeldt als datum 29 december 2012, maar
dit moet zijn 29 december 2011), waarbij de
rechtbank Assen heeft overwogen dat niet kan
worden vastgesteld dat de Hanebijtershoek te
Gieten openbaar is in de zin van de Wegenwet.
Wegenwet, art. 4 lid 1 onder I.
....................................................................
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor het oprichten van een kantoor
met appartement. Een eigenaar van gronden gelegen vlakbij het perceel waarop het kantoor is voorzien betoogd dat burgemeester en wethouders ten
onrechte de nabij gelegen weg Hanebijtershoek,
die toegang geeft tot twaalf achtergelegen huizen
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hebben aangemerkt als openbaar. Volgens burgemeester en wethouders is de weg al minstens
30 jaar als weg in gebruik.
Op grond van artikel 4 lid 1 onder I Wegenwet is
een weg openbaar wanneer deze, na het tijdstip van
30 jaar voor het inwerking treden van de Wegenwet
op 1 oktober 1932 gedurende 30 achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest.
Een uitzondering geldt op grond van lid 2 van artikel 4 als lopende de termijn van 30 jaar, gedurende
tenminste één jaar duidelijk ter plaatse kenbaar is
gemaakt dat de weg slechts op verzoek voor een
ieder toegankelijk is. Dat kan door het stellen van
opschriften als: eigen weg, particuliere weg, private weg en soortgelijke, of door andere kentekenen.
De rechtbank heeft geoordeeld dat de weg niet
openbaar is. Er was – aldus de rechtbank – niet
duidelijk of de weg in de periode van 1900 tot 1930
bestond. De rechtbank heeft miskend dat de verjaringstermijn van 30 jaren ook gedeeltelijk voor en
na of geheel na inwerkingtreding van de Wegenwet
kan liggen. Uit artikel 4 Wegenwet volgt niet dat de
termijn van 30 jaar vóór de inwerkingtreding van
de Wegenwet moet liggen. De termijn mag ook
deels of geheel na de inwerkingtreding van de
Wegenwet liggen.
Degene die zich beroept op de openbaarheid van
een weg moet die openbaarheid aannemelijk
maken (zie de uitspraak van de Afdeling van
13 februari 2008, 200705391/1, LJN: BC4252).
De Afdeling concludeert dat burgemeester en wethouders met een rapport van bureau Oranjewoud
voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de
weg in elk geval vanaf 1949 als zodanig toegankelijk is geweest. Een akte van levering uit 1949 duidt
een deel van het perceel aan als weg. Verder vermeldt de akte een koopprijs van het perceel van één
gulden, wat een kenmerk van openbaarheid is. De
omstandigheid dat de weg vanaf in ieder geval
1949 in gebruik was is aanleiding geweest om de
weg in 1986 in het bestemmingsplan als Wegen/
openbare ruimte te bestemmen. In een koopakte
van een achterliggende tuin uit 2007 is verder
opgenomen dat appellanten bekend zijn ‘met de
situatie en ontwikkeling met betrekking tot de ontsluiting van de Stationstraat/Hanebijtershoek’.
Appellanten stellen dat de weg vermoedelijk eerst
omstreeks 1960 is aangelegd. Die stelling levert
onvoldoende grond voor twijfels, nu de weg in de
akte van 1949 wordt vermeld. Dat de weg al voor
1960 bestond is ook af te leiden uit een raadsbesluit
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van 1959, waarin aan het zandweggetje de naam
Hanebijtershoek is verbonden. De door appellanten overgelegde verklaringen en foto’s maken ook
niet aannemelijk dat in de periode van 30 jaar na
1949 gedurende tenminste één jaar kenbaar is
gemaakt dat de weg slechts op verzoek toegankelijk was. Ook kan daaruit niet worden opgemaakt
dat de weg gedurende 30 achtereenvolgende jaren
nadien, dus na 1979, niet voor een ieder toegankelijk is geweest.
NOO T
Bij de realisering van bouwprojecten komt de
openbaarheid van wegen nog wel eens om de hoek
kijken. Bijvoorbeeld omdat de realisering van een
bouwproject alleen mogelijk is als een bestaande
weg wordt opgeheven. Omwonenden of nabij
gevestigde ondernemers grijpen de Wegenwet dan
nog wel eens aan om te trachten het bouwproject
tegen te houden door erop te wijzen dat de op te
heffen weg openbaar is en daarmee door burgemeester en wethouders ten onrechte geen rekening is gehouden. Zie bijvoorbeeld de uitspraak
van de Afdeling van 13 februari 2008, LJN: BC4252.
De casus waarover de Afdeling zich in de hiervoor
weergegeven uitspraak van 14 november 2012 uitspreekt ziet op de omgekeerde situatie. Appellanten menen juist dat de nabij het nieuw voorziene
kantoorgebouw met appartement gelegen weg
niet openbaar is in de zin van de Wegenwet. Het
ter discussie stellen van de openbaarheid van een
weg, die zoals in de onderhavige casus toegang
biedt tot andere woningen of gebouwen dan het
nieuw te realiseren gebouw, gebeurt veelal door
appellanten die tevens eigenaar zijn van een deel
van de weg. Als de weg niet openbaar is in de zin
van de Wegenwet kan een eigenaar met een
beroep op zijn eigendomsrecht de toegang tot zijn
grond ontzeggen, ook als die grond in het bestemmingsplan is bestemd voor weg. Is de weg echter
openbaar in de zin van de Wegenwet dan moet een
eigenaar verkeer over zijn weg dulden. De eigenaar
kan een openbare weg niet zo maar afsluiten.
Als een omwonende en/of een in de nabijheid
gevestigde ondernemer geen eigenaar is van de
weg, maar bijvoorbeeld de gemeente, dan is het
ter discussie stellen van de openbaarheid veelal
niet zinvol. Op grond van bouwverordening van de
meeste gemeenten is het namelijk niet verplicht
dat bouwwerken direct aan een openbare weg liggen. Een groot aantal bouwverordeningen bevat
een bepaling op grond waarvan de toegang tot een
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B o u w, R ui m t e l i j ke o rd e n in g e n
Monumentenwet

bouwwerk dat voor het verblijf van mensen
bestemd is, binnen 10 meter van de openbare weg
moet liggen dan wel dat er tussen die toegang van
de openbare weg een verbindingsweg moet zijn
gelegen. Met andere woorden: ook een niet openbare weg, die verbonden is met een openbare weg,
is voldoende voor de ontsluiting van een nieuw op
te richten gebouw.
De rechtbank Assen meende dat sprake moest zijn
van openbaarheid gedurende de periode 1900 tot
1930. Een zeer opmerkelijk standpunt. Artikel 4
Wegenwet vermeldt:
´1.Een weg is openbaar:
I. wanneer hij, na het tijdstip van dertig jaren vóór het in
werking treden van deze wet, gedurende dertig achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest;
…’

gebleken dat niet altijd het bord met de tekst ‘verboden voor onbevoegden’ of een ander vergelijkbaar bord ter plaatse heeft gestaan.
Tot slot wijs ik – wellicht ten overvloede – erop dat
de Wegenwet voorziet in een mogelijkheid een
weg aan de openbaarheid te onttrekken. Hiervoor
is een besluit van de gemeenteraad nodig (artikel 9
Wegenwet). Belanghebbenden kunnen de
gemeenteraad verzoeken een besluit tot onttrekking van een weg aan de openbaarheid te nemen
(artikel 11 Wegenwet). (JT)

De Afdeling maakt in haar uitspraak duidelijk dat
de rechtbank uitgaat van een verkeerde interpretatie van de wettekst. Een hele logische uitspraak. De
tekst van artikel 4 Wegenwet laat zich niet gemakkelijk lezen, maar biedt mijns inziens geen aanknopingspunten voor het beperken van de periode
van 30 jaren tot de periode vóór inwerkingtreding
van de Wegenwet. Uit een één dag voor bovenstaande uitspraak van de Afdeling gepubliceerde
uitspraak van de rechtbank Assen blijkt dat de
rechtbank Assen inmiddels ook tot de conclusie is
gekomen dat de periode van 30 jaren ook deels of
geheel mag liggen na de inwerkingtreding van de
Wegenwet. Deze uitspraak vermeldt namelijk:
‘Omdat de Wegenwet op 1 oktober 1932 in werking is
getreden, betekent dit dat een weg in beginsel openbaar
is als deze na 1 oktober 1902 gedurende enige periode
van dertig aaneengesloten jaren voor een ieder toegankelijk is geweest. Deze periode van dertig jaar kan beginnen
in elk jaar na 1902.’
(uitspraak van de Afdeling van 28 augustus 2012
inzake de gemeente Hoogeveen, LJN: BY2948).
Een eigenaar kan voorkomen dat een weg die zijn
eigendom is openbaar wordt. Hij moet dan gedurende de termijn van 30 jaren over een periode van
ten minste één jaar ter plaatse kenbaar maken dat
de weg slechts ‘ter bede’ voor een ieder toegankelijk is. Dit kan door het plaatsen van een bord
‘eigen weg’. Wie googled op internet zal zien dat
bij de Hanebijtershoek een bord is geplaatst met
de tekst ‘verboden voor onbevoegden’. In de uitspraak van de Afdeling komt dit bord niet aan de
orde. Uit navraag bij de gemeente is mij echter

Volkshuisvesting

LJN-nr. BY3049

Bouw, Ruimtelijke ordening en
Monumentenwet

JG 13.0013
Ondanks dat de woning door een bedrijf wordt
doorverhuurd aan arbeidsmigranten is er geen
sprake van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Daardoor wordt de woning niet in strijd met
het bestemmingsplan gebruikt.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak,
nr. 201202349/1/A1
21 november 2012
Uitspraak in het geding tussen appellant en
het college van Maassluis
Wro, art. 3.1
....................................................................
In juni 2010 wees het college het verzoek van appellant af om handhavend op te treden tegen het
gebruik van een woning voor de huisvesting van
arbeidsmigranten. Het daartegen gemaakte
bezwaar en beroep werden ongegrond verklaard.
Volgens het geldende bestemmingsplan ‘Rozenlaan e.o.’ heeft het perceel de bestemming
‘Wonen’. De gronden met deze bestemming zijn
volgens artikel 15.1 bestemd voor het wonen en
aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige
bedrijfsmatige activiteiten, mits die activiteiten niet
meer beslaan dan 25% van het vloeroppervlak van
de woning en er in voldoende parkeerplaatsen
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