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bedrag ten gunste van de geadresseerde van de
last onder dwangsom hier niet aan de orde.
Anderzijds heeft het college van b&w volgens
de Afdeling niet aannemelijk gemaakt dat het
door de voorzieningenrechter vastgestelde bedrag van € 10.000 onredelijk is. Aldus volgt de
Afdeling de voorzieningenrechter en verklaart
het hoger beroep van het college ongegrond.
M. Claessens, T. Barkhuysen
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Bekendmaking. Beheersverordening.
[Gemw art. 139; Bro art. 1.2.2, 1.2.3]
B&w hebben aanvragen om omgevingsvergunning
geweigerd omdat de gevraagde vergunningen in
strijd zijn met de beheersverordening. De integrale
tekst van de beheersverordening is geplaatst op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Alleen het raadsvoorstel en raadsbesluit en niet de verordening zijn via
‘locatie’ en ‘naam’ van het ruimtelijke plan op genoemde site te vinden. De beheersverordening
wordt na inzoomen op het besluitvlak getoond.
Naar het oordeel van de rechtbank kan gelet hierop
niet worden gezegd dat de integrale tekst van de
beheersverordening op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar is, zoals is voorgeschreven
in art. 139 Gemeentewet.

Vermeeren en Verpaalen
tegen
het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zundert (verder: b&w)

Vermeeren en Verpaalen hebben aanvragen voor
omgevingsvergunningen ingediend voor het uitbreiden van tuinbouwkassen resp. het oprichten
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van een kassencomplex, drie warmteopslagtanks
en een bedrijfsgebouw met laad- en loskuil. B&w
hebben de gevraagde vergunningen geweigerd.
De bezwaren van Vermeeren en Verpaalen tegen
de weigering om omgevingsvergunningen te verlenen zijn door b&w ongegrond verklaard.
Vermeeren en Verpaalen menen dat de omgevingsvergunningen ten onrechte zijn geweigerd omdat
de beheersverordening, die aan de bestreden besluiten ten grondslag is gelegd, niet in werking is
getreden althans niet verbindend is.
Op 26 mei 2011 heeft de raad van de gemeente
Zundert de beheersverordening ‘Buitengebied
Rijsbergen’ (hierna: beheersverordening) vastgesteld.
Uit art. 139 lid 1 Gemeentewet volgt dat een gemeentelijke verordening niet verbindt dan wanneer zij bekend is gemaakt. In art. 139 lid 2 Gemeentewet1 is bepaald dat de bekendmaking geschiedt:
1. door plaatsing in het op een algemeen toegankelijke wijze uit te geven gemeenteblad;
2. bij gebreke van een gemeenteblad, door terinzagelegging voor de tijd van twaalf weken op
het gemeentehuis of op een andere door het college te bepalen plaats en door het doen van mededeling daarvan in een plaatselijk verschijnend
dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.
In art. 139 lid 3 Gemeentewet is bepaald dat een
gemeenteblad elektronisch kan worden uitgegeven. Na de uitgifte blijft het gemeenteblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar.
B&w stellen zich op het standpunt dat aan art.
139 Gemeentewet is voldaan door een mededeling
in de Zundertse Bode en de Staatscourant en door
het beschikbaar stellen van de beheersverordening
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Naar het oordeel van de rechtbank kan het beschikbaar stellen van de beheersverordening via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl, waar deze
site fungeert als landelijke voorziening als bedoeld
in art. 1.2.2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en
voorts ingevolge art. 1.2.3 Bro dient ter bindende
vaststelling van de inhoud van de beheersverorde-

1

Per 1 januari 2014 is lid 2 gewijzigd. Zie de noot bij deze
uitspraak.
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ning, in beginsel gelijk gesteld worden met bekendmaking via een elektronisch gemeenteblad als
bedoeld in art. 139 lid 3 Gemeentewet.
In geschil is met name of de beheersverordening
ook daadwerkelijk beschikbaar is gesteld via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl. De beheersverordening is ingelezen en integraal te raadplegen via de website. Aannemelijk is gemaakt dat
de integrale tekst van de beheersverordening
vanaf 21 juni 2011 door een ieder te raadplegen
is via de website. De tekst is na 21 juni 2011 niet
gewijzigd.
Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden gezegd dat de integrale tekst van de beheersverordening op een algemeen toegankelijke wijze
beschikbaar is, zoals is voorgeschreven in art. 139
lid 3 Gemeentewet. De rechtbank stelt in dat kader
voorop dat algemeen uitgangspunt bij het digitaal/elektronisch beschikbaar stellen van overheidsinformatie is, dat de informatie voor een ieder
toegankelijk en kenbaar moet zijn op een laagdrempelige wijze, zodat een ieder – ook zonder
uitgebreide kennis van informatietechnologie –
daadwerkelijk daarvan kennis kan nemen. In dit
geval zijn op de gebruikelijke manier van raadplegen van de website www.ruimtelijkeplannen.nl
– zowel via ‘locatie’ als via ‘naam’ van het ruimtelijke plan – uitsluitend het raadsvoorstel en het
raadsbesluit te vinden, maar niet de tekst van de
beheersverordening. Pas na een presentatie van
b&w ter zitting – na het inzoomen op het besluitvlak – kon de integrale tekst van de beheersverordening worden getoond. Daar komt bij dat de
naamgeving van het document (Beleidsteksten
bij NL.IMRO.0879.BVbgrijsbergen-VS01) onduidelijk is; niet duidelijk is dat dit de integrale tekst
van de beheersverordening betreft. Deze wijze
van beschikbaar stellen van de beheersverordening
is dermate omslachtig en onduidelijk, dat het naar
het oordeel van de rechtbank niet voldoet aan de
eis van algemene toegankelijkheid als bedoeld in
art. 139 lid 3 Gemeentewet.
Dat het voor een ieder mogelijk is om de digitale
plannen op het gemeentehuis te komen inzien,
dat speciaal daarvoor een computer bij de balie is
geplaatst en dat daarbij, indien gewenst, hulp
wordt geboden vanuit het ambtenarenapparaat
betekent niet dat daarmee wordt voldaan aan de
wettelijke eis van algemene toegankelijkheid.
Op basis van het voorgaande is de beheersverordening naar het oordeel van de rechtbank niet
naar behoren bekendgemaakt. Dat betekent dat

de beheersverordening op grond van art. 139 lid
1 Gemeentewet onverbindend is. B&w hebben de
beheersverordening daarom niet aan de bestreden
besluiten ten grondslag mogen leggen.
De rechtbank verklaart de beroepen gegrond en
vernietigt de bestreden besluiten. B&w moeten
nieuwe besluiten op de bezwaren nemen. In het
kader van de volledige heroverweging zullen b&w
moeten beoordelen welk planologisch regime op
de aanvragen van toepassing is, nu de beheersverordening onverbindend moet worden geacht. De
rechtbank wijst erop dat b&w bij het nemen van
nieuwe besluiten op bezwaar – volgens vaste jurisprudentie – moeten uitgaan van het planologisch
regime zoals dat op dat moment geldt en dat
slechts in bijzondere gevallen van dat uitgangspunt kan worden afgeweken.
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Bovenstaande uitspraak van de rechtbank van
10 januari 2014 heeft betrekking op art. 139 Gemeentewet, zoals dat tot 1 januari 2014 gold.
Algemeen verbindende voorschriften gelden
pas als deze bekend zijn gemaakt. Tot 1 januari
bepaalde art. 139 Gemeentewet dat een bekendmaking plaats kon vinden door plaatsing in een
gemeenteblad, welk gemeenteblad elektronisch
kon worden uitgegeven. Sinds 1 januari geldt
dat bekendmaking plaats vindt in een gemeenteblad, waarvan de uitgifte elektronisch geschiedt. De verordening moest en moet na de
uitgifte van het gemeenteblad op een algemeen
toegankelijke wijze beschikbaar zijn.
En aan die laatste voorwaarde is volgens de
rechtbank niet voldaan.
Na het intoetsen van de naam van een plan of
verordening in het zoekvenster van www.ruimtelijkeplannen.nl verschijnt in het informatievenster de naam van dit plan resp. deze verordening. Door vervolgens te klikken op de naam
van een plan of verordening geeft het informatievenster aan wat de ‘bijlagen en verwijzingen’
bij het plan of de verordening zijn en verschijnt
tevens de verbeelding c.q. kaart bij het plan of
de verordening in beeld. Soms verschijnt alleen
de grens van het gebied waarop het plan of de
verordening betrekking heeft in beeld. Dat is
bijvoorbeeld het geval bij de wat oudere bestemmingsplannen. De verbeelding c.q. plankaart is
bij die plannen alleen als pdf opgenomen. Die

Bouw, Ruimtelijke ordening en Monumentenwet, Woonruimtewet (incl. ligplaats woonschepen, incl. woonwagens)
verbeelding c.q. plankaart en de planregels zijn
dan te vinden onder ‘bijlagen en verwijzingen’.
Bij nieuwere bestemmingsplannen, maar ook
bij beheersverordeningen, kan ook alleen de
grens van het gebied waarop het plan of de
verordening betrekking heeft, verschijnen als
sprake is van een relatief groot plangebied. De
bestemmingsvlakken c.q. besluitvlakken en de
daarbij behorende regels respectievelijk tekst
komen in dat geval naar voren als er één of
meerdere keren wordt ingezoomd op het gebied,
totdat er voldoende kaartdetails zichtbaar worden.
Ook al is dat laatste voor een incidentele gebruiker – en wellicht ook voor degenen die met enige
regelmaat gebruik maken van www.ruimtelijkeplannen.nl – niet duidelijk, het is vrees ik inherent aan de systematiek die gekozen is voor
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Naar ik heb begrepen heeft de gemeente Zundert haar beheersverordening conform de
richtlijnen die golden ten tijde van de plaatsing
van de vastgestelde verordening op
www.ruimtelijkeplannen.nl gevolgd. Het naleven
van de richtlijnen staat blijkens de uitspraak niet
ter discussie. De rechtbank vernietigt de verordening om een andere reden. De rechtbank
oordeelt dat de verordening met de onduidelijke
vindbaarheid op www.ruimtelijkeplannen.nl niet
voldoet aan de in art. 139 Gemeentewet opgenomen eis dat de verordening na uitgifte op een
algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft.
Ook al zegt de rechtbank het niet expliciet, het
oordeel lijkt te impliceren dat de rechtbank vindt
dat het systeem dat is gekozen op www.ruimtelijkeplannen.nl voor een burger niet voldoende
laagdrempelig is.
www.ruimtelijkeplannen.nl is een voorziening
die door de wetgever in het leven is geroepen
en waarvan overheden verplicht gebruik moeten
maken. De bedoeling was een landelijke voorziening in het leven te roepen waarop alle ruimtelijke data met betrekking tot onder meer bestemmingsplannen en verordeningen voor ieder beschikbaar zouden zijn. De ruimtelijke informatie
moest, aldus de nota van toelichting bij het Bro
(p. 51), op eenzelfde wijze digitaal geharmoniseerd worden en toegankelijk en uitwisselbaar
zijn. De site van Het Kadaster, dat samen met
Geonovum de website www.ruimtelijkeplannen.nl beheert, spreekt van ‘het voor publiek
toegankelijk maken’. Gelet hierop is het mijns
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inziens niet vreemd dat b&w van Zundert ervan
uit zijn gegaan dat met het volgen van de voorgeschreven richtlijnen voor het plaatsen van een
verordening op www.ruimtelijkeplannen.nl is
voldaan aan art. 139 Gemeentewet.
Er is nog niet bekend of het college van b&w
van de gemeente Zundert hoger beroep aantekent.
Een oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak over de bekendmaking van verordeningen lijkt mij voor de praktijk van in ieder geval
de verordeningen wenselijk. Als ook de Afdeling
bestuursrechtspraak meent dat, ook als de
richtlijnen worden gevolgd, sprake kan zijn van
een te hoogdrempelige wijze van beschikbaar
zijn en daarmee van het niet voldoen aan de in
art. 139 Gemeentewet opgenomen eis dat een
algemeen verbindend voorschrift op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar is, dan
behoeven de richtlijnen aanpassing.
Vermeldenswaardig is overigens wel dat in een
eerdere uitspraak van dezelfde rechtbank over
dezelfde verordening en waarin vergelijkbare
beroepsgronden waren aangevoerd als in de
hiervoor weergegeven uitspraak, de rechtbank
tot de conclusie kwam dat de verordening gelet
op de plaatsing op www.ruimtelijkeplannen.nl
in werking was getreden. Zie rechtsoverweging
6 van de uitspraak van de Rechtbank ZeelandWest-Brabant van 24 april 2013, datum publicatie
25 november 2013, AWB-12_5546 en 12_4312,
ECLI:NL:RBZWB:2013:3082. De eisende partijen
hebben tegen deze uitspraak geen hoger beroep
ingesteld. B&w van de gemeente Zundert hebben naar aanleiding van de uitspraak van 24
april 2013 overigens om andere redenen hoger
beroep ingesteld.
J.J. Thoonen

Bouw, Ruimtelijke
ordening en
Monumentenwet,
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