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vend op te treden tegen de handel in auto’s gegrond verklaard, doch het beroep voor het overige
ongegrond. Appellanten menen dat ook de reparaties aan auto’s op het perceel strijdig zijn met
het bestemmingsplan omdat deze geen hobbymatig karakter hebben.
De vraag of het gebruik van een perceel strijdig is
met de geldende woonbestemming moet worden
beantwoord aan de hand van de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik gezien zijn aard, omvang
en intensiteit heeft (ABRvS 11 december 2013,
nr. 201301625/1/A1, ECLI:NL:RVS:2013:2379).
Bepalend is of deze uitstraling van dien aard is
dat deze niet valt te rijmen met de woonfunctie
van het perceel als bedoeld in het bestemmingsplan. Van belang kan zijn, maar dat is niet doorslaggevend, of de activiteiten een beroepsmatig
of een hobbymatig karakter hebben.
Relevant is dus of bij de uitoefening van de autohandel en -reparatie, de woonfunctie op het perceel in overwegende mate gehandhaafd blijft en
geen ernstige hinder of afbreuk aan het woonmilieu wordt toegebracht. De woonfunctie moet in
ruimtelijke en in visuele zin primair blijven en de
autohandel en -reparatie mogen geen nadelige
invloed hebben op de verkeersafwikkeling en
parkeersituatie ter plaatse.
B&w hebben afspraken gemaakt met de uitoefenaar van de autohandel en -reparatie. Die afspraken houden in dat permanent drie auto’s op het
perceel aanwezig mogen zijn ter reparatie en er
daarnaast twaalf auto’s per jaar vanaf het perceel
mogen worden verhandeld. Deze afspraken sluiten
niet uit dat op meer dan incidentele schaal reparatie van en handel in auto’s op het perceel plaatsvinden, zodanig dat dit zich niet verhoudt met de
woonbestemming van het perceel. Er kan een
onbeperkt aantal auto’s op het perceel worden
gerepareerd, zolang er zich maar niet meer dan
drie auto’s tegelijkertijd op het perceel bevinden.
Er kan geen strikt onderscheid tussen het repareren en het verhandelen van auto’s worden gemaakt. Reparatie en handel moeten integraal
worden beoordeeld, omdat deze activiteiten samenhangen. Het onderscheid is niet handhaafbaar.
De door b&w gehanteerde criteria zijn niet deugdelijk om te bepalen of de autohandel en -reparatie op het perceel in overeenstemming zijn met
de aldaar geldende woonbestemming. De rechtbank heeft dit niet onderkend.
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
16 juli 2014, nr. 201305075/1/A1,
ECLI:NL:RVS:2014:2603
(mr. Slump, mr. Bijloos, mr. Kramer)
Noot mw. mr. ing. J.J. Thoonen
Handhaving bestemmingsplan. Met bestemmingsplan strijdig gebruik.
[Wabo art. 2.1 lid 1 aanhef en onder c]
Een perceel met de bestemming Woondoeleinden
wordt gebruikt voor reparaties aan en de handel
van auto’s. B&w hebben een verzoek om handhaving van het bestemmingsplan afgewezen. Het
gebruik voor reparaties aan en de handel van auto’s is strijdig met het bestemmingsplan als de
ruimtelijke uitstraling van dat gebruik niet te rijmen
valt met de woonfunctie van het perceel als bedoeld in het bestemmingsplan. De woonfunctie
moet in ruimtelijke en in visuele zin primair blijven
en de autohandel en -reparatie mogen geen nadelige invloed hebben op de verkeersafwikkeling en
parkeersituatie ter plaatse.
B&w hebben afspraken gemaakt met de uitoefenaar van de autohandel en -reparatie, maar die
afspraken sluiten niet uit dat reparatie van en
handel in auto’s plaatsvindt, die zich niet verhouden met de woonbestemming van het perceel.

Appellanten
tegen
het college van burgemeester en wethouders van
Staphorst (verder: b&w)

Een perceel, dat in het bestemmingsplan Buitengebied is bestemd als Woondoeleinden, wordt
gebruikt voor reparaties aan en handel in auto’s.
Appellanten hebben b&w verzocht tot handhaving
van het bestemmingsplan. B&w hebben dit geweigerd. De rechtbank heeft het ingestelde beroep
voor zover gericht tegen de weigering om handha-
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De Afdeling verklaart het hoger beroep gegrond.
B&w wordt opgedragen een nieuw besluit op het
bezwaar te nemen waartegen slechts beroep bij
de Afdeling kan worden ingesteld.

heeft een ruimtelijke uitstraling die niet past bij
een woonfunctie. Dat geldt ook voor privétrainingen (tegen betaling), die volgens de hondengedragstrainer hobbymatig zijn, maar volgens de
Afdeling structurele trainingen zijn, die het
hobbymatige karakter overstijgen.
– Uitspraak van de Afdeling van 11 december
2013, ECLI:NL:RVS:2013:2379: de verkoop van
groente en fruit uit een moestuin bij een woning
is niet strijdig met het bestemmingsplan. Gelet
op het aantal klanten van gemiddeld nog geen
twee per dag, de oppervlakte van 3 m2 van de
verkoopstand, de tekoopaanbieding van producten met twee krijtborden en de afrekening via
een potje bij de verkoopstand, valt de verkoop
te rijmen met de woonfunctie.
– Uitspraak van de Afdeling van 11 juni 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:2102: het gebruik van een
bijgebouw voor danslessen is niet gangbaar
binnen de normale woonfunctie.
– Uitspraak van de Afdeling van 28 mei 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:1895: de uitbreiding van een
praktijkruimte voor een kliniek voor onder meer
huidtherapie past niet binnen de woonbestemming. De Afdeling heeft hierbij (onder meer) in
overweging genomen dat naast de echtgenote
van appellant twee parttime assistentes in de
kliniek werkzaam waren, die gediplomeerd zijn
als schoonheidsspecialiste, pedicure en huidtherapeute, dat het bouwplan voorziet in vergroting
van de twee aanwezige behandelkamers, dat de
praktijk alle weekdagen, veelal tot 21.00 uur geopend is en dat het perceel in een beschermd
dorpsgezicht ligt.
– Uitspraak van de Afdeling van 2 oktober 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:1396: het repareren van motorvoertuigen valt te rijmen met de woonfunctie,
nu slechts sprake is van een kleine en eenvoudig
uitgeruste werkplaats voor reparaties aan motorvoertuigen en er geen sprake is van bedrijfsmatige activiteiten en reclame-uitingen.
Gelet op de bewoordingen van de Afdeling in
de uitspraak van 2 oktober 2013 heb ik de indruk
dat de activiteiten in de situatie waarover de
Afdeling in die uitspraak oordeelde van een andere omvang en aard waren dan in de situatie
waarop de hiervoor samengevatte uitspraak van
16 juli 2014 ziet. Zo lijkt er in de eerste situatie
geen sprake van handel (inclusief verkoop).
Voorts beperken de activiteiten zich tot een
kleine en eenvoudige werkplaats en vinden dus
inpandig plaats.

NOOT

Het is van alle dag dat ondernemende burgers
in en om hun huis activiteiten ontplooien, al dan
niet hobbymatig, waarvan de een vindt dat die
activiteiten prima passen in en om een woning,
terwijl een ander vindt dat die activiteiten daar
nu juist niet moeten plaats vinden vanwege de
overlast. Voorbeelden van dergelijke activiteiten
zijn behalve het repareren van en handelen in
auto’s: een kapsalon, een schoonheidssalon, de
verkoop van aan huis gemaakte lekkernijen, een
pakketbezorging, de opvang van kinderen en
yogalessen aan huis.
In de meeste bestemmingsplannen wordt voorzien in de uitoefening van aan huis verbonden
beroepen en bedrijven. Het in de bovenstaande
uitspraak genoemde bestemmingsplan Buitengebied voorzag binnen de bestemming Woondoeleinden in praktijk- of studieruimte mits
hierdoor de woonfunctie als overwegende
functie van het bouwperceel niet wordt aangetast. Praktijk- en studieruimte was ruim omschreven, namelijk als ‘een ruimte … die dient voor
de uitoefening van een beroep (dan wel het
verlenen van diensten) op administratief, maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch,
kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen gebied’.
Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat de vraag
of niet-woonactiviteiten zijn toegestaan binnen
de geldende woonbestemming moet worden
beantwoord aan de hand van de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik gezien zijn aard, omvang
en intensiteit heeft. De beantwoording van deze
vraag is niet eenvoudig, zoals blijkt uit (onder
meer) de volgende uitspraken waarin de Afdeling oordeelde over de vraag of niet-woonactiviteiten in overeenstemming zijn met de in bestemmingsplannen opgenomen woonbestemmingen:
– Uitspraak van de Afdeling van 16 juli 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:2640: het geven van hondengedragstraining is strijdig met het bestemmingsplan. Het geluid dat de trainer, de hondeneigenaren en de honden maken is afwijkend van wat
gebruikelijk is bij de woonfunctie. Het op beroepsmatige wijze geven van hondentraining
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De bovenstaande uitspraken geven enig inzicht
in hoe de Afdeling beoordeelt of niet-woonactiviteiten passen binnen een woonbestemming,
maar bieden mijns inziens onvoldoende handvatten voor het aanscherpen van de planregels,
zodanig dat de kans op discussie over wat wel
of niet past binnen een woonbestemming wordt
verkleind. Voor het aanscherpen van de planregels is de diversiteit en verschijningsvorm van
de niet-woonactiviteiten, denk ik, ook te groot.
J.J. Thoonen
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
6 augustus 2014, nr. 201307039/1/R3;
ECLI:NL:RVS:2014:2923
(mr. Van Buuren)
Noot mr. O. Schuwer
Gemeenterecht. Raadslid. Persoonlijk belang.
Raadsvergadering.
[Gemw art. 28; Awb art. 2:4, 3:11, 3:15, 3:16,
6:13]
Raadslid dat in beroep wil gaan tegen raadsbesluit
vaststelling bestemmingsplan waarbij hij belanghebbende is, moet zich tijdens raadsvergadering
onthouden van deelname aan beraadslagingen en
stemmen. Van hem wordt wel verwacht dat hij een
zienswijze indient tegen het ontwerpbesluit.

[appellant], wonend te Waalwijk,
tegen
de gemeenteraad van Waalwijk

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan
‘Bedrijventerrein’vast. Hiertegen tekende appellant beroep aan bij de Afdeling. Het raadsbesluit
was voorbereid met toepassing van afdeling 3.4
Awb (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Van deze voorbereiding maakt de terinzagelegging van het ontwerpbesluit deel uit. Het
ontwerpbesluit lag gedurende zes weken ter inza-
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ge, keurig volgens de daarvoor geldende voorschriften. Appellant diende (bewust en weloverwogen) geen zienswijze in bij de gemeenteraad.
Hij was namelijk lid van dezelfde gemeenteraad
die het plan moest vaststellen. Op uitdrukkelijk
advies van de griffie had hij besloten geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen. Dit
teneinde belangenverstrengeling te voorkomen.
Van de zijde van de griffie was hem verzekerd dat
het niet indienen van een zienswijze niet in de
weg zou staan aan het indienen van een ontvankelijk beroep tegen het plan.
Artikel 6:13 Awb bepaalt echter dat een belanghebbende in zijn beroep alleen ontvankelijk is als
hij een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, tenzij het niet indienen daarvan hem
niet kan worden verweten.
De vraag die bij de Afdeling bestuursrechtspraak
dus voorlag was, of het in de gegeven omstandigheden niet indienen van een zienswijze wel of niet
verwijtbaar was.
Hieraan wijdt de Afdeling de volgende overwegingen.
Het staat in beginsel iedere belanghebbende vrij
om in beroep te komen tegen een bestemmingsplan. Dit geldt ook voor leden van de raad van de
desbetreffende gemeente die een persoonlijk belang bij dat plan hebben. Het indienen van een
zienswijze over het ontwerpplan is voor iedere
belanghebbende (dus ook voor raadsleden) wél
een constitutief vereiste.
Wanneer een raadslid dat een persoonlijk belang
bij het vast te stellen plan heeft wil voorkomen
dat er strijd ontstaat met artikel 2:4 Awb, maar
voor zichzelf toch de ruimte wil openhouden om
in de vervolgfase tegen het vastgestelde plan in
beroep te gaan, kan dit raadslid als volgt handelen:
hij dient een zienswijze in tegen het ontwerpbesluit en onthoudt zich vervolgens tijdens de
raadsvergadering van deelname aan de beraadslagingen en aan de stemming.
In deze casus had appellant én geen zienswijze
ingediend én niet deelgenomen aan de beraadslagingen en stemming tijdens de raadsvergadering.
Het vanuit de griffie onjuist geïnformeerd zijn,
vormt voor de Afdeling geen aanleiding om het
niet indienen van een zienswijze verschoonbaar
te achten. Het had op de weg van appellant gelegen om zich van de juistheid van die informatie
te vergewissen. Dit heeft hij niet gedaan en dat
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