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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
10 september 2014, nr. 201310801/1/A4,
ECLI:NL:RVS:2014:3356
(mr. Van Kreveld, mr. Uylenburg, mr. Van de
Gronden)
Noot mw. mr. ing. J.J. Thoonen
Handhaving bestemmingsplan. Geen met bestemmingsplan strijdig gebruik.
[Wabo art. 2.1 lid 1 aanhef en onder c]
B&w hebben terecht het verzoek handhavend op
te treden tegen de wandelaars op een wandelpad
Hooge Pad afgewezen. De ter plaatse van het pad
geldende bestemming Agrarisch laat paden anders
dan ten dienste van de bestemming niet toe, maar
dat betekent niet dat wandelaars of voetgangers
die over het Hooge Pad lopen de gronden gebruiken in strijd met het bestemmingsplan.

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

Appellant, eigenaar of gebruiker van gronden
waarop zich het wandelpad, het Hooge Pad, bevindt, heeft b&w verzocht handhavend op te treden tegen het gebruik van dit pad. Volgens hem
overtreden de wandelaars het ter plaatse geldende
bestemmingsplan. B&w hebben het verzoek tot
handhaving afgewezen.
Op grond van artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder c
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
is het verboden zonder omgevingsvergunning een
project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruik van gronden in
strijd met een bestemmingsplan. Ter plaatse van
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het pad geldt op grond van het bestemmingsplan
Buitengebied 2010 de bestemming Agrarisch. De
als zodanig aangewezen gronden zijn op grond
van de planvoorschriften bestemd voor de bedrijfsvoering van grondgebonden agrarische bedrijven
en voor wegen, paden, parkeervoorzieningen,
water, groenvoorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
Het Hooge Pad wordt gebruikt door voetgangers
en wandelaars. Het is een openbare weg in de zin
van de Wegenwet. Het wandelen op het pad is uit
dit oogpunt toegestaan.
De bestemming Agrarisch staat paden anders dan
ten dienste van de bestemming niet toe. Dit betekent echter niet dat wandelaars of voetgangers die
over het Hooge Pad lopen de gronden gebruiken
in strijd met het bestemmingsplan. Het gebruik
van het Hooge Pad als voetpad is niet in strijd met
de bestemming Agrarisch. Het bestemmingsplan
is niet overtreden. B&w waren niet bevoegd tot
handhavend optreden. De rechtbank heeft, zij het
op andere gronden, terecht geoordeeld dat b&w
de verzoeken van appellant om handhavend optreden konden afwijzen.
NOOT

Het Hooge Pad is een voormalig kerkepad dat
gebruikt wordt door wandelaars. Dit pad ligt
deels op gronden die in gebruik of eigendom
zijn van appellant. Appellant ondervindt overlast
van wandelaars op het pad en probeert al jaren
het gebruik van dit pad te beëindigen. Hij heeft
hiertoe in 2009 de raad van de gemeente Goes
gevraagd het pad aan de openbaarheid te onttrekken. De gemeenteraad van Goes weigerde.
Appellant heeft tevergeefs tot aan de Raad van
State geprobeerd zijn gelijk te krijgen.
Op grond van de Wegenwet wordt een weg,
waaronder ook begrepen een voetpad, openbaar
als de weg (1) 30 jaar voor een ieder toegankelijk
is geweest, (2) 10 jaar voor een ieder toegankelijk is geweest en door Rijk, provincie, gemeente
of waterschap is onderhouden dan wel (3)
doordat de rechthebbende daaraan een bestemming van openbare weg heeft gegeven. Dat het
Hooge Pad openbaar was stond in de uitspraak
van de Afdeling van 18 juli 2002, nr.
201109594/1/A3, ECLI:NL:RVS:2012:BX2622, niet
ter discussie. Afhankelijk van de ‘soort’ weg kan
een weg door een besluit van de Kroon, Provin-
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ciale Staten of de gemeenteraad aan de openbaarheid worden onttrokken (zie art. 8 en 9 Wegenwet). Zoals blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 18 juli 2012 heeft de raad terecht geweigerd het Hooge Pad aan de openbaarheid te
onttrekken. Het belang van appellant tot opheffing van de openbaarheid van het pad woog niet
op tegen het algemene belang.
Appellant heeft b&w van Goes verzocht handhavend op te treden op grond van het bestemmingsplan. In bovenstaande zeer korte uitspraak
oordeelt de Afdeling dat b&w het verzoek terecht
hebben afgewezen. De geldende agrarische bestemming voorziet niet in het gebruik van paden
anders dan ten dienste van de bestemming,
maar volgens de Afdeling betekent dat niet dat
het gebruik van het Hooge Pad als voetpad in
strijd is met de agrarische bestemming. Een
uitleg c.q. onderbouwing waarom dat het geval
is ontbreekt.
Paden zoals het Hooge Pad komen in praktisch
elke gemeente voor. Zeker in het buitengebied
geldt dat deze paden lang niet altijd een planologische regeling kennen die het gebruik als
voetpad expliciet toestaat. Blijkens de bovenstaande uitspraak van de Afdeling hoeft dat geen
probleem te zijn. Een beroep op zo’n planologische regeling leidt, zoals uit deze uitspraak blijkt,
niet tot de verplichting (of bevoegdheid) handhavend op te treden.
J.J. Thoonen
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
6 augustus 2014, nr. 201401491/1/A1,
ECLI:NL:RVS:2014:2972
(mr. Van Buuren, mr. Steendijk, mr. Van den
Broek)
Noot mw. mr. ing. J.J. Thoonen
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. De
Afdeling concludeert in tegenstelling tot de rechtbank dat de integrale tekst van de beheersverordening op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar is, zoals is voorgeschreven in artikel 139 Gemeentewet.

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

Appellanten hebben aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend voor het uitbreiden van
tuinbouwkassen resp. het oprichten van een kassencomplex, drie warmteopslagtanks en een bedrijfsgebouw met laad- en loskuil. B&w hebben
de gevraagde vergunningen geweigerd. De bezwaren van appellanten tegen de weigering om omgevingsvergunningen te verlenen zijn door b&w
ongegrond verklaard.
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