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11.

12.

13.

14.

immateriële schade voor elk half jaar dat de
redelijke termijn is overschreden (zie o.a.
ABRvS 24 december 2008, AB 2009/213 m.nt.
B.P.M. van Ravels en A.M.L. Jansen, JB 2009/
42). In de hiervoor besproken uitspraak, waar
de redelijke termijn met maar liefst zes jaar en
een maand was overschreden, bedroeg de
schade € 6.500 een naar onze mening laag
bedrag.
De jurisprudentie over schending van de redelijke termijn is niet uniform. Op 13 april 2010 is
er – o.a. om die reden – een conceptwetsvoorstel ‘Wet schadevergoeding bij overschrijding
redelijke termijn’ voor advies naar diverse
instanties gestuurd. Veel kritiek volgde en het
is nooit tot een wettelijke regeling gekomen.
Wellicht dat een nieuwe ‘tool’ in het bestuursrecht een oplossing kan bieden. Sinds de
inwerkingtreding van de Wet aanpassing
bestuursprocesrecht op 1 januari 2013 hebben
de hoogste bestuursrechters de mogelijkheid
om, in het kader van de bevordering van de
rechtsontwikkeling en de rechtseenheid, een
conclusie te vragen aan een ‘advocaat-generaal’ (art. 8:12a Awb).
De Afdeling heeft, naar aanleiding van een
geschil over schending van de redelijke termijn, advocaat-generaal Widdershoven verzocht in een conclusie in te gaan op de
uiteenlopende jurisprudentie van de hoogste
rechtelijke colleges met betrekking tot art. 6
EVRM. De advocaat-generaal is gevraagd
welke behandelingsduren de rechterlijke colleges voor de verschillende fasen van de procedures en voor de procedures als geheel, nog
als redelijk kunnen aanmerken in het licht van
de rechtspraak van het EHRM, als zij daarbij
een uniforme benadering zouden gaan volgen.
Ook is gevraagd of voor alle type zaken
dezelfde termijnen moeten worden gehanteerd of dat daarbij moet of kan worden gedifferentieerd.
De zaak zal op een zitting worden behandeld
door de, eveneens sinds 1 januari 2013
bestaande, grote kamer (art. 8:10a, lid 4 Awb).
De grote kamer bestaat uit vijf leden die deel
uitmaken van de hoogste bestuursrechtelijke
colleges. De grote kamer zal – naar verwachting – de zaak in het najaar van 2013 op een zitting behandelen. De conclusie volgt na de
zitting en zal aan partijen worden toegezonden
(art. 8:12a, lid 4 Awb). De conclusie bindt het
college niet (art. 8:12a, lid 8 Awb). Partijen

B o u w, R u i m t e l i j k e O r d e n i n g e n
M o n u m e n t e nw e t

krijgen de mogelijkheid om op de conclusie te
reageren waarna de grote kamer uitspraak zal
doen.
15. Wij denken dat de conclusie van de advocaatgeneraal bij kan dragen aan de kwaliteit en de
inzichtelijkheid van de rechtsontwikkeling over
schending van de redelijke termijn door de
rechter. Het is, gelet op de wisselende jurisprudentie, wenselijk dat duidelijk wordt
gemaakt welke termijnen ‘redelijk’ zijn. Wij
verwachten echter niet dat alle vragen zullen
worden beantwoord. Zo is bijvoorbeeld niet
gevraagd wat het gevolg is van het vervallen
van art. 8:73 Awb in verband met inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie en
schadevergoeding. Dit artikel wordt door
bestuursrechters als kapstok gebruikt voor het
vergoeden van schade wegens schending van
de redelijke termijn. Sinds 1 juli moet via de
verzoekschriftprocedure om schadevergoeding worden gevraagd (titel 8.4 Awb). Niet duidelijk is of deze (extra) procedure ook moet
worden doorlopen in het geval van schadevergoeding in verband met schending van de
redelijke termijn. Het is naar onze mening de
wetgever die definitieve duidelijkheid moet en
kan scheppen. (JSL en ES)
LJN-nr. BZ9047

Bouw, Ruimtelijke Ordening en
Monumentenwet
Wet ruimtelijke ordening (Wro)
JG 13.0048
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de tussenuitspraak van 2 mei 2012 (201105416/1/T1/R4,
BW4570) geconcludeerd dat de raad van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk in het op 16
maart 2011 vastgestelde exploitatieplan ‘Bodegraven Oost’ niet inzichtelijk heeft gemaakt welk
percentage van de kosten van de in het exploitatieplan opgenomen groenstrook geldt als kosten
waar het bedrijventerrein profijt van heeft. De raad
heeft vervolgens op 4 juli 2012 het exploitatieplan
gewijzigd vastgesteld. De Afdeling concludeert dat
de raad gelet op het bepaalde in artikel 6.13 lid 6
Wro het bedrag van € 690.603,00 dat overeenkomt
met het aandeel in de kosten van de duurzame

jg 201 3 | 7-8

7

groene afronding niet als uitgangspunt voor de
exploitatieopzet heeft genomen.
De Afdeling heeft in de tussenuitspraak van 2 mei
2012 geoordeeld dat aan het taxatierapport geen
dusdanige gebreken kleven dat de raad zijn besluit
daarop niet had mogen baseren. De Afdeling overweegt dat zij, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, niet kan terugkomen van een in de
tussenuitspraak gegeven oordeel.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak,
nr. 201105416/1/T2/R4
29 mei 2013
Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak naar aanleiding van de zienswijze van
appellant over de wijze waarop de raad van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk met het
gewijzigd vaststellen van het exploitatieplan
‘Bodegraven Oost’ op 4 juli 2012 het door de
Afdeling in de uitspraak van 2 mei 2012
geconstateerde gebrek heeft hersteld.
Wet RvS, art. 46
Wro, art. 6.13
....................................................................
De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
heeft bij besluit van 16 maart 2011 het bestemmingsplan ‘Bodegraven Oost’ en het exploitatieplan ‘Bodegraven Oost’ vastgesteld.
Tegen dit besluit is beroep ingesteld. De Afdeling
is in de tussenuitspraak van 2 mei 2012
(201105416/1/T1/R4, BW4570) tot de conclusie
gekomen dat aan het exploitatieplan een gebrek
kleeft in die zin dat de raad niet inzichtelijk heeft
gemaakt welk percentage van de kosten van de in
het exploitatieplan opgenomen groenstrook geldt
als kosten waar het bedrijventerrein profijt van
heeft. De Afdeling heeft de raad opgedragen dit
gebrek te herstellen door inzichtelijk te maken
welk percentage van de kosten geldt als kosten
voor de groenstrook waar het bedrijventerrein profijt van heeft, dan wel het besluit te wijzigen door
vaststelling van een ander exploitatieplan.
Appellant betoogt dat hij kan instemmen met het
toerekenen van een percentage van 21% van de
kosten voor de duurzame groene afronding aan het
bedrijventerrein, zoals door de raad berekend in de
exploitatieopzet van het gewijzigd vastgestelde
exploitatieplan. Appellant kan er echter niet mee in
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stemmen dat in de exploitatieopzet vervolgens met
de volledige kosten voor de duurzame groene
afronding is gerekend in plaats van met een lager
bedrag.
De raad heeft berekend dat op grond van het profijt
dat het bedrijventerrein heeft van de duurzame
groene afronding, 21% van de kosten voor de duurzame groene afronding kan worden toegerekend
aan het bedrijventerrein. Dit betreft een bedrag van
€ 690.603. De raad heeft bij de berekening van het
resultaat van de exploitatieopzet gerekend met een
bedrag voor de totale kosten waarin de volledige
kosten voor de duurzame groene afronding ten
bedrage van € 3.275.366 zijn meegenomen. Volgens de raad kan met de volledige kosten worden
gerekend, omdat het deel van de kosten dat niet
wordt toegerekend aan het bedrijventerrein wordt
gedekt door de toegekende subsidies.
Ingevolge artikel 6.13 lid 6 Wro worden kosten in
verband met werken en werkzaamheden en maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een
gedeelte daarvan profijt heeft en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan naar evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet.
Zoals de Afdeling in de tussenuitspraak van 2 mei
2012 heeft overwogen moeten de kosten naar rato
worden verdeeld als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening. Tussen partijen bestaat
geen discussie over de toerekening van € 690.603
van de totale kosten voor de duurzame groene
afronding aan het bedrijventerrein. De raad had
daarom, gelet op artikel 6.13 lid 6 Wro, wat betreft
de kosten voor de duurzame groene afronding een
bedrag van € 690.603 als uitgangspunt voor de
exploitatieopzet moeten nemen. De raad heeft dat
niet gedaan. Het besluit is in zoverre in strijd met
artikel 6.13 lid 6 Wro genomen. Dat het deel van de
kosten dat niet wordt toegerekend aan het bedrijventerrein gedekt wordt door de als opbrengst in
de exploitatieopzet opgenomen subsidies, maakt
niet dat deze kosten in afwijking van artikel 6.13
lid 6 Wro wel in de exploitatieopzet hadden mogen
worden opgenomen.
De berekening van het totaalbedrag van
€ 9.321.774 voor de kosten voor bedrijven en groen
zoals vermeld in tabel 1.5 berust op een onjuiste
optelling. Het totaalbedrag dient € 9.321.685 te
zijn. Deze rekenfout werkt door in de exploitatieopzet.
Appellant betoogt vervolgens dat de inbrengwaarde van de gronden had moeten worden aangepast naar aanleiding van de wijzigingen ten
opzichte van de toerekening van de kosten voor de
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duurzame groene afronding en de actualisatie van
de subsidiebedragen. Hij stelt dat, nu deze wijzigingen leiden tot een lagere exploitatiebijdrage,
een redelijk handelend koper in het vrije economische verkeer bereid is meer te betalen voor de gronden.
In de tussenuitspraak van 2 mei 2012 heeft de Afdeling geoordeeld dat aan het aan het besluit ten
grondslag gelegde taxatierapport geen dusdanige
gebreken kleven dat de raad zijn besluit daarop niet
had mogen baseren. Onder verwijzing naar de uitspraak van 15 augustus 2012, nr. 201009068/1/A2,
overweegt de Afdeling dat zij, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, niet kan terugkomen van een
in de tussenuitspraak gegeven oordeel.
Een zeer uitzonderlijk geval is hier niet aan de
orde, zodat van het in de tussenuitspraak gegeven
oordeel moet worden uitgegaan.
De Afdeling draagt de gemeente op binnen
12 weken na verzending van deze tussenuitspraak
de gebreken in het bestreden besluit te herstellen
in die zin dat de raad met inachtneming van hetgeen de Afdeling heeft overwogen het exploitatieplan moet herzien. Het nieuwe besluit kan worden
genomen zonder dat daarbij toepassing behoeft te
worden gegeven aan afdeling 3.4 Awb. Het nieuwe
besluit dient op de wettelijk voorgeschreven wijze
te worden bekendgemaakt.
N OOT
Met enige regelmaat komt in uitspraken over
exploitatieplannen de toerekening van kosten van
bovenwijkse voorzieningen of te wel de kosten, die
niet alleen gemaakt worden ten behoeve van een
exploitatiegebied zelf, maar ook voor daar buiten
gelegen gebieden aan de orde. Uitgangspunt is
dat als meerdere gebieden profijt ondervinden van
een voorziening de kosten van die voorziening
naar rato van profijt verdeeld worden over die
gebieden. Stel dat een nieuw park met speelvoorzieningen wordt aangelegd om te voorzien in voldoende groen en speelgelegenheid voor twee
nieuwe woonwijken en een bestaande woonwijk en
alle drie de wijken in gelijke mate profijt ondervinden van dat groen en de speelvoorzieningen
dan moet een derde deel van de kosten aan elk van
die wijken worden toegerekend, ook als de
gemeente de kosten van de bestaande wijk niet
verhaalt c.q. kan verhalen op de bewoners van de
bestaande woonwijk. In het exploitatieplan moet
de verdeling van de kosten over de gebieden worden onderbouwd.

B o u w, R u i m t e l i j k e O r d e n i n g e n
M o n u m e n t e nw e t

Ook in de uitspraak van 27 maart 2013 inzake de
gemeente Sittard-Geleen, zoals opgenomen in
JG 2013, nummer 5 was de toerekening van de kosten aan de orde. De gemeente had in de post ‘bijdragen en subsidies’ een bijdrage van het buiten
het exploitatiegebied gelegen Distripark opgenomen van € 417.300. De gemeente had er rekening
mee gehouden dat meerdere gebieden profijt zullen hebben van de voorziening. Helaas was de toerekening van de kosten aan het exploitatiegebied
in eerste instantie onvoldoende onderbouwd.
De gemeenteraad kon met een nadere toelichting
echter alsnog de verdeling van de kosten voldoende onderbouwen en de Afdeling liet het
exploitatieplan wat dit punt betreft dan ook in
stand.
In de zaak Bodegraven-Reeuwijk zijn partijen het
eens over het aan het exploitatiegebied toe te
rekenen bedrag, namelijk € 690.603 of te wel
21% van de kosten van de duurzame groene afronding. De manier waarop de gemeente het uitgangspunt dat slechts een bedrag van € 690.603 is
toe te rekenen aan het exploitatiegebied in het
exploitatieplan heeft verwerkt doorstaat de toets
der kritiek echter niet.
In de noot bij de uitspraak van 27 maart 2013
merkte ik op dat in het exploitatieplan van de
gemeente Sittard-Geleen was gekozen voor het
opnemen van een bijdrage van het buiten het
exploitatiegebied gelegen Distripark aan de
bovenwijkse voorziening via de post ‘bijdragen en
subsidies’, maar dat de gemeenteraad er ook voor
had kunnen kiezen onder de post c.q. posten
betreffende bovenwijkse voorzieningen uitsluitend
dat gedeelte van de kosten van die voorzieningen
op te nemen dat is toe te rekenen aan het exploitatiegebied.
In de uitspraak inzake gemeente BodegravenReeuwijk merkt de Afdeling het volgende op:
‘De raad had daarom, groene afronding een bedrag van
€ 690.603,00 als uitgangspunt voor de exploitatieopzet
moeten nemen.
[…]
Dat het deel van de kosten dat niet wordt toegerekend
aan het bedrijventerrein gedekt wordt door de, als
opbrengst in de exploitatieopzet opgenomen subsidies,
maakt niet dat deze kosten in afwijking van artikel 6.13,
zesde lid, van de Wro wel in de exploitatieopzet hadden
mogen worden opgenomen.’
Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de Afdeling van mening is dat aan de kostenkant slechts de kosten van de duurzame groene
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afronding die rusten op het exploitatiegebied
mogen worden opgenomen en dat niet mag worden gekozen voor de methode zoals gebruikt in het
exploitatieplan van de gemeente Sittard-Geleen, te
weten het opnemen van de gehele kosten van een
bovenwijkse voorziening in combinatie met het
opnemen van opbrengsten uit andere gebieden
zodat per saldo slechts een deel van de kosten ten
laste komt van het exploitatiegebied. Ik heb de
indruk dat het de Afdeling niet zit in de gekozen
methode, maar in de twijfels over hoe de kosten
zijn verdeeld over de diverse gebieden. In het
exploitatieplan hadden aan de opbrengstenkant
opbrengsten van andere gebieden moeten staan.
Die opbrengsten hadden een bedrag gelijk aan
79% van de totale kosten van de duurzame groene
afronding moeten omvatten.
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk had een post
subsidies opgenomen. Op grond van artikel 6.2.7
Bro maken van de opbrengsten, behalve bijdrage
van derde, ook subsidies deel uit. Dat is logisch
want zou een gemeente bij haar kostenverhaal
geen rekening houden met bijvoorbeeld een subsidie van de provincie dan zou de gemeente meer
kosten (kunnen) verhalen dan zij maakt. Echter
ook wat de subsidie betreft is mijns inziens uitgangspunt dat de subsidie aan de diverse gebieden toekomt, en niet dat de gemeente er voor kan
kiezen deze subsidie slechts aan één van de gebieden toe te laten komen. Een uitzondering geldt
wellicht als uit de subsidiebeschikking expliciet
blijkt dat de subsidie is bedoeld om het aandeel
van de kosten te subsidiëren dat gedragen moeten
worden door een bestaande wijk of te wel dat
omdat kostenverhaal niet aan de orde is ten laste
komt van de algemene middelen van de gemeente.
(JT)
LJN-nr. CA1361
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Bouw, Ruimtelijke ordening en
Monumentenwet
Woonruimtewet (incl. ligplaats
woonschepen, incl. woonwagens)
JG 13.0049
Het innemen van de standplaats op dit woonwagencentrum is voor deze persoon heel belangrijk. Maar omdat er geen sprake is van een
levensbedreigende of anderszins onhoudbare
situatie heeft het college de hardheidsclausule niet
hoeven toepassen.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak,
nrs. 201303152/1/A3, 201303152/2/A3,
201303314/1/A3 en 201303314/2/A3
22 mei 2013
Uitspraak in het geding tussen wederpartij en
het college van Gouda
Huisvestingsverordening Gouda 2009,
artt. 2.1.2, derde lid en 3.1
....................................................................
In oktober 2011 wees het college een aanvraag van
wederpartij af om verlening van een huisvestingsvergunning voor bewoning van een woonwagen op
een standplaats in de gemeente. Het daartegen
gemaakte bezwaar werd in oktober 2012 gegrond
verklaard, waarbij het besluit van oktober 2011
werd herroepen. In januari 2013 wees het college
de aanvraag om huisvestingsvergunning opnieuw
af. In maart 2013 verklaarde de voorzieningenrechter het ingestelde beroep gegrond. Daartegen
stelde het college hoger beroep in.
In het besluit van oktober 2012 heeft het college
overwogen dat de afwijzing van de aanvraag om
een huisvestingsvergunning voorbarig is, omdat
voorafgaand aan het besluit van oktober 2011 niet
de procedure van de Huisvestingsverordening
Gouda 2009 (hierna: de Huisvestingsverordening)
is gevolgd. Vervolgens is de inventarisatie van de
belanghebbenden voor de in geding zijnde woonwagenstandplaats gehouden en op basis van een
selectie van de kandidaten heeft het college wederpartij aangemerkt als nummer zes in de rangorde.
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