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waarden vast te stellen op enigerlei wijze uit te
sluiten, ofwel te motiveren dat in het licht van
alle omgevingsfactoren met het vaststellen van
hogere waarden bij maatwerkvoorschrift nog
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de
omwonenden is gegarandeerd. Uit ABRvS 3
april 2013, 201005158/1/R2, blijkt dat de stadsdeelraad uiteindelijk planregels heeft toegevoegd waaruit volgt dat de geluidproductie van
de discotheek moet blijven binnen in een tabel
aan het Activiteitenbesluit ontleende waarden.
Om de vraag te beantwoorden wanneer nu
precies een grotere milieubelasting via maatwerk voor de toekomst moet worden uitgesloten, lijkt de jurisprudentie allerminst uitgekristalliseerd te zijn – vgl. een Afdelingsuitspraak van
na de hiervoor genoemde Panama-tussenuitspraak, waarin zelfs in de toekomst nog beperkende maatwerkvoorschriften voor het desbetreffende sportpark gesteld moeten worden,
maar de geluidbelasting volgens de Afdeling
toch voldoende in ogenschouw is genomen
(ABRvS 6 juni 2012, 200909506/1/R1). Voor nu
lijkt zekerheidshalve niet te lang geaarzeld te
moeten worden om in elk geval voor geluid –
ondanks geldende milieuregels – apart normen
in het bestemmingsplan op te nemen om het
risico van vernietiging zo klein mogelijk te laten
zijn.

herstellen strekt ten behoeve van een goede
ruimtelijke ordening. Gelet op de afweging die
door de raad is gemaakt ligt aan dit plan niet
slechts een financiële afweging ten grondslag.
De gemeente was niet gehouden in de toelichting
gegevens op te nemen over de hoogte van de
resterende planschadevergoeding aan de eigenaar
van het perceel waarop de woning is voorzien.
Het beroep van appellanten is gericht tegen het
niet vaststellen van het financiële deel van een
exploitatieplan. Appellanten zijn geen belanghebbenden nu zij geen eigenaren van gronden in het
exploitatiegebied zijn, geen grondexploitatieovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot
gronden in het exploitatiegebied en ook anderszins
niet is gebleken van belangen die rechtstreeks betrokken zouden zijn bij de vaststelling van dit onderdeel van een exploitatieplan
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Appellanten
tegen
de raad vande gemeente Nijmegen

De Afdeling oordeelt dat het bestemmingsplan
waarmee de gemeente Nijmegen eerder vervallen
bouwmogelijkheden voor een woning wenst te

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft
de gemeenteraad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad
uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing
terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan
de hand van de beroepsgronden beoordeelt of
aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad
zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft
kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van
een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt
de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden
of het bestreden besluit anderszins is voorbereid
of genomen in strijd met het recht.
Volgens appellanten is de bouwmogelijkheid voor
een woning op het perceel Bergweg 4 in het bestemmingsplan niet met het oog op een goede
ruimtelijke ordening, maar slechts ter voldoening
van een recht op schadevergoeding in het bestemmingsplan opgenomen. De raad heeft zijn bevoegdheid tot het vaststellen van het plan volgens
appellanten gebruikt voor een ander doel dan
waarvoor die bevoegdheid is gegeven.
Uit de plantoelichting blijkt dat de raad de mogelijkheid om een woning op te richten ruimtelijk
aanvaardbaar acht. De raad heeft met het plan
willen tegemoetkomen aan de behoefte aan woningen in een groene en stedelijke omgeving. In
de plantoelichting is vermeld dat een vrijstaande
woning met voldoende afstand tussen de bouw-
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massa’s op deze locatie passend is. Er is rekening
gehouden met de bestaande slingerende rooilijn
en de aanwezige natuurwaarden Verder is beoogd
de eigenaar van het perceel aan de Bergweg 4 een
schadevergoeding wegens geleden planschade toe
te kennen. De Afdeling oordeelt dat gelet op de
afweging die door de raad is gemaakt, aan dit plan
niet slechts een financiële afweging ten grondslag
heeft gelegen. Het betoog faalt.
De richtlijn "Compensatie natuur en bos" (de
richtlijn) is provinciaal beleid. De raad is niet aan
provinciaal beleid gebonden, maar moet er wel
rekening mee houden. Het beleid moet bij de
voorbereiding van het bestemmingsplan worden
betrokken. Doordat is voorzien in compensatie
voor de te kappen bomen en de richtlijn is betrokken bij de voorbereiding van het plan is rekening
gehouden met de richtlijn.
De Structuurvisie Nijmegen 2010 beschrijft de
ambities en doelstellingen voor de gemeente tot
2020. De Structuurvisie verwijst naar de Woonvisie. De Woonvisie sluit niet uit dat nieuwbouw
voor hogere inkomensgroepen plaatsvindt binnen
het plangebied.
In de Woningmarktverkenning wordt geconcludeerd dat vraag bestaat naar woningen binnen
het groenstedelijk woonmilieu, waarbinnen het
plangebied is gelegen.
De raad heeft bij de vaststelling van het plan in
redelijkheid kunnen aannemen dat er binnen de
planperiode van in beginsel tien jaar behoefte
aanwezig zal zijn de in het plan voorziene woning
te realiseren.
Volgens appellanten is niet onderbouwd dat het
plan financieel economisch uitvoerbaar is nu onduidelijk is hoe de berekening van de planschade
waarvoor het plan als compensatie is bedoeld, is
opgebouwd en hoe hoog de nog te maken kosten
zijn.
Een betoog dat ziet op de uitvoerbaarheid van dat
plan, waaronder ook de financieel-economische
uitvoerbaarheid is begrepen, kan slechts leiden
tot vernietiging van het besluit als de raad op
voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat
het plan niet kan worden uitgevoerd binnen de
planperiode van in beginsel tien jaar. Dat eventueel onzekerheid bestaat over de hoogte van de
resterende planschadevergoeding aan de eigenaar
van het perceel aan de Bergweg 4 betreft niet de
financiële uitvoerbaarheid van het plan. De raad
was niet gehouden hierover gegevens op te nemen
in de plantoelichting. Er is geen aanleiding voor

het oordeel dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het plan financieel
niet uitvoerbaar is.
Appellanten stellen dat ten onrechte geen exploitatieplan is vastgesteld nu het kostenverhaal ten
tijde van de vaststelling van het plan niet was
verzekerd. Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wro
stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast
voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen.
Ingevolge artikel 8.2 Wro kan een belanghebbende
bij de Afdeling beroep instellen tegen een besluit
tot vaststelling van een exploitatieplan voor
gronden, begrepen in een gelijktijdig vastgesteld
bestemmingsplan.
Als belanghebbende bij een exploitatieplan wordt
elk geval aangemerkt degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten met betrekking
tot de in het desbetreffende besluit opgenomen
gronden, of die eigenaar is van die gronden. Op
grond van artikel 1:2 Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks
bij een besluit is betrokken.
Het beroep van appellanten is gericht tegen het
niet vaststellen van het financiële deel van een
exploitatieplan als bedoeld in de artikelen 6.13 lid
1 en 6.18 van de Wro. Indien de raad in dit geval
een exploitatieplan zou hebben vastgesteld, zouden appellanten niet als belanghebbenden kunnen
worden aangemerkt bij dit onderdeel van het exploitatieplan. Appellanten zijn geen eigenaren van
gronden in het exploitatiegebied en hebben geen
grondexploitatieovereenkomst gesloten met betrekking tot gronden in het exploitatiegebied.
Gelet hierop en nu ook anderszins niet is gebleken
van belangen van appellanten die rechtstreeks
betrokken zouden zijn bij de vaststelling van dit
onderdeel van een exploitatieplan, kunnen zij
evenmin worden aangemerkt als belanghebbenden bij het niet vaststellen van dit onderdeel van
een exploitatieplan. Het beroep van appellanten
is in zoverre niet-ontvankelijk.
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Goede ruimtelijke ordening en financieel belang

De raad van de gemeente Nijmegen beoogde
met het bestemmingsplan Kwakkenberg 19945 een eerder vervallen bouwmogelijkheid te
herstellen. Dat de schadeclaim van de eigenaar
één van de redenen, zo niet de belangrijkste re-
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den, was voor herstel van de bouwmogelijkheden blijkt wel uit de navolgende passage uit de
toelichting van het bestemmingplan:
‘Nu er ten opzichte van het bestemmingsplan
Broersveld Kwakkenberg 1971 in het bestemmingsplan Kwakkenberg 1994 sprake is van een
beperking van de bebouwingsmogelijkheden,
heeft de eigenaar een schadeclaim bij de gemeente neergelegd. Besloten is om de eigenaar
een schadevergoeding wegens geleden planschade toe te kennen in de vorm van geheel of gedeeltelijk herstel van de bouwmogelijkheden op
de percelen die thans zijn bestemd als “Bos”.
Het onderhavige bestemmingsplan Kwakkenberg 1994-5 voorziet in de mogelijkheid om op
de locatie aan de Bergweg één vrijstaande villa
te bouwen.’
Op grond van artikel 3.1 Wro, het artikel op
grond waarvan de gemeenteraad bevoegd is
een bestemmingsplan vast te stellen, wijst de
gemeenteraad bij een bestemmingsplan ten
behoeve van een goede ruimtelijke ordening de
bestemming van de in het plan begrepen grond
aan en geeft met het oog op die bestemming
regels. De ruimtelijke aanvaardbaarheid van de
woning en niet slechts het bieden van een financiële compensatie moet dus de drijfveer zijn voor
het vaststellen van een bestemmingsplan. De
gemeente Nijmegen heeft de betrokken belangen in de plantoelichting afgewogen. De Afdeling komt dan ook tot het oordeel dat niet uitsluitend een financiële afweging aan het bestemmingsplan ten grondslag ligt.

aan te brengen, zodat de jurisprudentie over het
herstel van vervallen bouwmogelijkheden en
artikel 49 van de WRO van belang blijft.
Het leerstuk van de compensatie in natura betreft niet alleen het herstellen van vervallen
bouwmogelijkheden door een nieuw bestemmingsplan op eigen grond, maar ook het wegnemen van een ongewenste bestemming op
naastgelegen gronden door vaststelling van een
nieuw bestemmingsplan. Zie de uitspraak van
de Afdeling van 1 mei 2013 inzake gemeente
Eemsmond (ECLI:NL:RVS:2013:BZ9072): de
schade is in natura gecompenseerd door de
vaststelling van een nieuw bestemming waarin
de bestemming Rioolwaterzuiveringsinstallatie
is komen te vervallen.
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Compensatie in natura

Met zekere regelmaat claimen eigenaren een
tegemoetkoming in de planschade omdat
bouwmogelijkheden zijn komen te vervallen. De
Afdeling bestuursrechtspraak vindt het acceptabel dat een gemeente schade door eventueel
vervallen van bouwmogelijkheden in natura
compenseert door de vervallen bouwmogelijkheden met planologische maatregel te herstellen. Zie onder meer de uitspraken van de Afdeling van 19 december 2012 inzake het vervallen
van de bouwmogelijkheden op het perceel
Bergweg 4 (ECLI:NL:RVS:2012:BY6726) en van
18 juli 2012 inzake de gemeente Ommen
(ECLI:NL:RVS:2012:BX1866). Deze uitspraken
betreffen artikel 49 van de WRO. De wetgever
heeft met de invoering van artikel 6.1 e.v. Wro
wat dit punt betreft niet beoogd een wijziging

10

10-09-2013, afl. 9

Passieve risicoaanvaarding

Voor een tegemoetkoming in de planschade bij
het vervallen van bouwmogelijkheden is meer
vereist dan alleen het vervallen van bouwmogelijkheden. Allereerst moet sprake zijn van schade. Daarnaast mag geen sprake zijn van passieve
risicoaanvaarding. Hiervan is sprake als een
eigenaar nadat bekend is geworden dat er
voornemens zijn de bouwmogelijkheden te laten
vervallen geen concrete pogingen heeft ondernemen de bouwmogelijkheden te benutten,
terwijl dat wel had gekund. Een periode van
bijna 10 maanden voor het kunnen benutten van
de bouwmogelijkheden na het bekend worden
van het voornemens de bouwmogelijkheden te
laten vervallen was volgens de Afdeling in haar
uitspraak van 10 november 2010 inzake gemeente Meerssen (ECLI:NL:RVS:2010:BO3506) al voldoende. Een periode van 1,5 maand was volgens
Afdeling blijkens de 16 maart 2011 inzake gemeente Enschede (ECLI:NL:RVS:2011:BP7753)
echter te kort.
Door tijdig het voornemens tot het beperken van
mogelijkheden algemeen bekend te maken kan
een gemeente de kans dat zij tegemoetkoming
in de planschade moet betalen dan wel vervallen
bouwmogelijkheden moet herstellen beperken.
Exploitatieplan

De raad van de gemeente Nijmegen stelde geen
exploitatieplan vast. Artikel 6.12 Wro bepaalt
dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt, tenzij het verhaal van de exploitatiekosten
anderszins is verzekerd. Dat is bijvoorbeeld het
geval als met de eigenaar een overeenkomst is
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gesloten op grond waarvan de eigenaar de
kosten vergoed. Ook hoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld als er maar relatief
weinig kosten te verhalen zijn. Gelet op het bepaalde in artikel 6.2.1a Bro hoeft er (onder meer)
geen exploitatieplan te worden vastgesteld als
het totaal aan te verhalen exploitatiebijdragen
minder dan € 10.000 bedraagt.
De toelichting van het bestemmingsplan vermeldt dat met het bestemmingsplan één vrijstaande villa kan worden gebouwd, waardoor
(een deel van) de schadeclaim in nature kan
worden uitgekeerd en dat het resterende deel
van de schadeclaim uit de algemene middelen
van de gemeente betaald worden. Voorts vermeldt de toelichting dat het bestemmingsplan
financieel-economisch uitvoerbaar is. Vervolgens wordt geconcludeerd dat een exploitatieplan niet noodzakelijk. Uit de toelichting van het
bestemmingsplan blijkt niet expliciet waarom
geen exploitatieplan noodzakelijk is. Dat ook al
waren de kosten hoger dan € 10.000 de gemeente heeft afgezien van het vaststellen van een
exploitatieplan is niet onlogisch. Zou de gemeente namelijk een exploitatieplan hebben vastgesteld dan zou de eigenaar geconfronteerd worden met kosten die hij niet had hoeven te betalen als het bestemmingsplan waarmee de
bouwmogelijkheden zijn komen te vervallen niet
was vastgesteld. Het oude bestemmingsplan
met bouwmogelijkheden dateert namelijk van
vóór de inwerkingtreding van de Wro. Voor die
inwerkingtreding gold de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, welke wet geen verplichting tot het
betalen van kosten kende. Wilde een eigenaar
geen exploitatieovereenkomst met een gemeente sluiten dan kon de gemeente slecht via de
baatbelasting kosten verhalen. Een weinig aantrekkelijke en voor ontwikkelingen als onderhavige vrijwel niet gebruikte optie. De baatbelasting was namelijk een ingewikkeld instrument
waarmee nogal eens wat fout ging en waarmee
(veelal) maar een deel van de kosten kon worden
verhaald.
J.J. Thoonen
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Woonwagens.
[Wabo art. 2.1 lid 1 sub a]
Ondanks dat de berging al meer dan 30 jaar geleden is verbouwd tot woning en de gemeente
daarvan al die tijd op de hoogte was, kan de gemeente handhavend optreden.

Appellante
tegen
het college van B&W Eindhoven

In november 2011 gelastte het college appellante
onder oplegging van een dwangsom om de verbouw van de berging op haar woonwagenstandplaats tot woning te beëindigen en beëindigd te
houden. Het daartegen gemaakte bezwaar en beroep werd inhoudelijk ongegrond verklaard.
De afdeling overweegt dat de standplaats die appellante huurt volgens het bestemmingsplan de
bestemming ‘Wonen’ heeft. Deze gronden zijn
bestemd voor woondoeleinden in de vorm van
woonwagens met daarbij behorende nevenruimten, bijgebouwen en erven. Voor het verbouwen
van de berging tot woning door daarin een keuken
aan te brengen en de ramen te vergroten is geen
omgevingsvergunning verleend. Het college was
dus bevoegd om daartegen handhavend op te
treden wegens strijd met artikel 2.1, eerste lid,
onder a, van de Wabo.
Appellante vindt dat het college niet handhavend
mocht optreden omdat het overgangsrecht van
het bestemmingsplan op het bouwwerk van toepassing is. Want toen het geldende bestemmingsplan in werking trad, werd de berging al 33 of 35
jaar door haar als woning gebruikt en het college
heeft toegestaan dat daarin bouwkundige voorzieningen werden getroffen om de berging geschikt
te maken voor woning. Zoals de Afdeling eerder
heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van
22 februari 2012 in zaak nr. 201107057/1/A1) be-
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