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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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(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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De rechtbank heeft de beroepen van appellanten
tegen deze ongegrondverklaringen van de bezwaren gegrond verklaard. Alleen het raadsvoorstel
en het raadsbesluit en niet de verordening zijn via
‘locatie’ en ‘naam’ van het ruimtelijke plan op
www.ruimtelijkeplannen.nl 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 artikel 139 Gemeentewet.
B&w hebben tegen de uitspraak van de rechtbank
beroep ingesteld.
Op 26 mei 2011 heeft de raad van de gemeente
Zundert de beheersverordening ‘Buitengebied
Rijsbergen’ (hierna: beheersverordening) vastgesteld. Deze is in de Staatscourant en op de gemeentelijke website bekend gemaakt en via
www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar gesteld.
Op grond van artikel 139 lid 1 Gemeentewet verbindt een gemeentelijke verordening niet dan
wanneer zij bekend is gemaakt. In artikel 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 artikel 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.
Met de bekendmaking in de Staatscourant en op
de gemeentelijke website en de beschikbaarstelling
van de volledige beheersverordening op
www.ruimtelijkeplannen.nl is volgens de Afdeling
voldaan aan hetgeen met artikel 139 Gemeentewet
is beoogd. De beheersverordening is conform artikel 139 Gemeentewet ter inzage gelegd.
Volgens de rechtbank kan niet worden gezegd dat
de integrale tekst van de beheersverordening op
een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar is

1

Per 1 januari 2014 is art. 139 Gemeentewet gewijzigd.
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omdat niet via ‘locatie’ of via de ‘naam’ op
www.ruimtelijkeplannen.nl de tekst van de beheersverordening beschikbaar is. De Afdeling
volgt de rechtbank niet. Dat de integrale tekst van
de beheersverordening op www.ruimtelijkeplannen.nl pas na het inzoomen op het besluitvlak
waarbinnen de beheersverordening geldt kan
worden getoond, betekent volgens de Afdeling
niet dat de beheersverordening niet op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar is gesteld
als bedoeld in artikel 139 lid 3 Gemeentewet.
Hetzelfde geldt voor het gebruik van de naam
‘NL.IMRO.0879.BVbgrijsbergen-VS01’. Er wordt
immers eveneens vermeld dat het hier om een
ruimtelijk plan gaat met de naam ‘Buitengebied
Rijsbergen’. Als met de muis op deze naam wordt
geklikt, wordt vermeld dat dit ruimtelijke plan de
beheersverordening ‘Buitengebied Rijsbergen’ is.
De Afdeling concludeert dat de integrale tekst van
de beheersverordening op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar is als bedoeld in artikel
139 lid 3 Gemeentewet.
NOOT

In «JG» 2014/13 annoteerde ik de uitspraak van
de rechtbank van 10 januari 2014, nr. AWB
13_3256, ECLI:NL:RBZWB:2014:96. Inmiddels is
er bovenstaande uitspraak van de Afdeling over
de bekendmaking van de beheersverordening
Buitengebied Rijsbergen.
Volgens de rechtbank had de gemeente Zundert
de beheersverordening niet goed bekend gemaakt. De gemeente had de beheersverordening
wel op www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst,
maar volgens de rechtbank moesten er te veel
handelingen verricht worden om de integrale
tekst van de beheersverordening te raadplegen.
Er moest namelijk meerdere keren geklikt worden voordat de integrale tekst van de beheersverordening zichtbaar werd.
In mijn annotatie bij de rechtbankuitspraak gaf
ik aan dat dat voor meerdere plannen/verordeningen op www.ruimtelijkeplannen.nl. geldt en
dat alhoewel dat voor een incidentele gebruiker,
en wellicht ook voor degenen die met enige regelmaat gebruik maken van www.ruimtelijkeplannen.nl, niet duidelijk is, is dit wel inherent
is aan de systematiek die gekozen is voor
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het oordeel van de
rechtbank wekte bij mij de indruk dat – ook al
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zei de rechtbank het niet expliciet – de rechtbank
het systeem dat is gekozen op www.ruimtelijkeplannen.nl voor een burger niet voldoende
laagdrempelig vindt.
De Afdeling is het niet eens met de rechtbank.
Volgens de Afdeling heeft de gemeente Zundert
de beheersverordening wel op een juiste manier
gepubliceerd. Voor zover er bij gemeenten naar
aanleiding van de rechtbankuitspraak onduidelijk
was ontstaan over hoe te publiceren op
www.ruimtelijkeplannen.nl is het een geruststellende gedachte dat de Afdeling minder zware
eisen stelt dan de rechtbank in de hiervoor genoemde uitspraak.
De uitspraak van de rechtbank heeft betrekking
op artikel 139 Gemeentewet, zoals dat tot 1 januari 2014 gold. Tot 1 januari bepaalde artikel
139 Gemeentewet dat de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften 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.

dien uit samenstel van feitelijke situaties kan worden geconcludeerd dat eigenaar uitdrukkelijk heeft
beoogd het gehele beheer aan een makelaarskantoor over te dragen.
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Appellant, wonend te Delft,
en
het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois
(thans: het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam)

Eigenaar die geen professionele verhuurder is, niet
aan te merken als overtreder bij wie kosten toepassing bestuursdwang kunnen worden verhaald in-

Het dagelijks bestuur had spoedbestuursdwang
toegepast in verband met het ontmantelen van
een hennepkwekerij in een woning te Rotterdam
(Charlois), waarvan appellant eigenaar is. Sprake
was van overtreding van artikel 1a lid 2 van de
Woningwet. Vervolgens verwoordde het dagelijks
bestuur de beslissing tot toepassing van bestuursdwang in een beschikking last onder bestuursdwang. Daarbij werd tevens meegedeeld dat de
toepassingskosten bestuursdwang op hem zouden
worden verhaald. Daags daarna ontving appellant
de kostenbeschikking ad € 2.678,30. Zowel zijn
bezwaar als zijn beroep werd ongegrond verklaard. Daarna tekende appellant hoger beroep
aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
Kern van zijn hoger beroep was dat appellant van
oordeel was dat het dagelijks bestuur en de
rechtbank hem ten onrechte als overtreder hadden
aangemerkt. Hij bracht naar voren dat hij een
deugdelijke administratie voerde en voorts was
aan te merken als niet-professionele verhuurder.
Ook wees hij erop dat hij makelaarskantoor NVV
Makelaardij als beheerder van de woning had ingeschakeld en hij van dat makelaarskantoor
maandelijks de huurpenningen per bank ontving.
De Afdeling overweegt als volgt.
Het is vaste rechtspraak dat de eigenaar van een
pand waar een illegale hennepkwekerij is gevestigd
als overtreder kan worden aangemerkt, indien hij
wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat het
pand als hennepkwekerij werd gebruikt. Van de
eigenaar van een pand dat wordt verhuurd, mag
worden gevergd dat deze zich tot op zekere
hoogte informeert over het gebruik dat van het
door deze eigenaar verhuurde pand wordt gemaakt. Aan de administratie van appellant stelt
de Afdeling niet dezelfde eisen als worden gesteld
aan de administratie van een professionele verhuurder.
Tamelijk fijnmazig werkt de Afdeling vervolgens
toe naar zijn conclusie en oordeel in deze zaak.
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
10 september 2014, nr. 201310113/1/A1;
ECLI:NL:RVS:2014:3350
(mr. Scholten-Hinloopen, mr. Helder, mr.
Kramer)
Noot mr. O. Schuwer
Handhaving. Spoedbestuursdwang. Overtreder.
[Awb art. 5:1, 5:25 lid 1, 5:31]
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