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tot invordering pas verjaart op 17 januari 2015.
Voor het oordeel dat de bevoegdheid tot invordering van de verbeurde dwangsom inmiddels is
verjaard, bestaat dus geen grond.
De Afdeling verklaart het hoger beroep ongegrond.
NOOT

In bovenstaande uitspraak benoemt de Afdeling
bestuursrechtspraak een e-mailbericht waarin
staat te lezen dat de verplichting tot betaling van
de verbeurde dwangsom werd opgeschort tot
zes weken na de beslissing op bezwaar tot beschikking uitstel van betaling als bedoeld in artikel 4:94 Awb. Een dergelijke beschikking stuit
de verjaring, zo had de Afdeling met een voor
zijn doen uitgebreide uitleg eerder laten weten:
ABRvS 19 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3682.
In die casus had het college aan de overtreder
schriftelijk het bericht gestuurd dat hij niet over
zou gaan tot inning van verbeurde dwangsommen en dat het nemen van een invorderingsbeschikking werd uitgesteld tot na de beslissing
op bezwaar. Het vreemde is dat de Afdeling toen
nog niet zo ver was om aan een dergelijke mededeling de status van beschikking in de zin van
artikel 4:94 Awb toe te kennen.
Hetzelfde gebeurde enkele maanden later: bij
uitspraak d.d. 24-12-2013,
ECLI:NL:RVS:2013:2618, verbond dezelfde Afdeling aan een soortgelijke mededeling niet het
rechtsgevolg van uitstel van betaling. In die casus had het college aan de overtreder meegedeeld dat met de invordering van de verbeurde
dwangsom vooralsnog niet zou worden gestart.
Gevolg van deze kwalificatie was dat de bevoegdheid tot invordering in beide casus uiteindelijk
op basis van artikel 5:35 Awb was verjaard.
En vervolgens krijgen we een klein jaar later in
bovenstaande uitspraak te lezen dat het opschorten van de verplichting tot betaling van een
verbeurde dwangsom ineens wél een 4:94-beschikking is. De Afdeling vindt het kennelijk niet
nodig om aan te geven waarom hij dit ineens
vindt. Ook vindt de Afdeling het niet nodig om
zijn draai van 180 graden in te luiden met de
gebruikelijke woorden “anders dan voorheen”
dan wel “de Afdeling is thans van mening dat”.
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Het kan verkeren …
O. Schuwer
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Rechtbank Overijssel
26 november 2014, nrs. AWB 14/1234 en
14/1235, ECLI:NL:RBOVE:2014:6399
(mr. Lutjes, mr. Esmeijer, mr. Heldeweg)
Noot mw. mr. ing. J.J. Thoonen
Handhaving bestemmingsplan. Met bestemmingsplan strijdig gebruik.
[Gemw art. 125; Awb art. 5:4, 5:1]
B&w zijn er ten onrechte van uitgegaan dat zij niet
bevoegd waren handhavend op te treden tegen
gillende en spelende kinderen op de speelplaats
bij de basisschool, voor zover dit gebruik niet
schoolgerelateerd is. Ook al is de aanduiding ‘onderwijs’, ten gevolge waarvan de gronden met de
bestemming Maatschappelijk alleen voor onderwijsvoorzieningen mogen worden gebruikt, alleen
opgenomen voor het bouwvlak, ook de gronden
buiten het bouwvlak mogen volgens de rechtbank
slechts gebruikt worden voor onderwijsvoorzieningen.

Eisers
tegen
het college van burgemeester en wethouders van
Oldenzaal (verder: b&w)
Derde-partij: Stichting Katholiek Onderwijs Noord
Oost Twente

B&w hebben op 5 november 2013 een generieke
ontheffing verleend van het verbod tot het veroorzaken van geluidhinder, opgenomen in artikel 4:6
Algemene Plaatselijke Verordening van de ge-
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meente Oldenzaal (APV), veroorzaakt door spelende kinderen tussen 07.00 en 21.00 uur (primaire besluit A). Naar aanleiding van bezwaren hebben b&w de generieke ontheffing omgezet in een
individuele ontheffing.
Voorts hebben b&w eveneens op 5 november
2013 het verzoek van eisers om handhavend op
te treden tegen geluid veroorzaakt door spelende
kinderen op het terrein van de basisschool afgewezen (primaire besluit B). De bezwaren tegen besluit B zijn ongegrond verklaard.
Eisers hebben beroep ingesteld.
(...)
Een bestuursorgaan is bevoegd om handhavend
op te treden door middel van het opleggen van
een last onder dwangsom dan wel een last onder
bestuursdwang indien er sprake is van een overtreding, zijnde een gedraging die in strijd is met
het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift (art. 125 Gemeentewet juncto art. 5:4 en
5:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb)).
Volgens b&w is er geen sprake van een overtreding van een wettelijk voorschrift, zodat zij niet
bevoegd zijn om handhavend op te treden.
Het verzoek om handhaving ziet op geluidsoverlast op het schoolplein van de basisschool, veroorzaakt door schreeuwende, gillende en voetballende
kinderen van diverse leeftijden. In beroep hebben
eisers ook gewezen op de overlast vanwege hangjongeren en volwassenen na 21.00 uur. Hangjongeren en volwassenen kunnen niet worden geduid
als ‘schreeuwende, gillende en voetballende kinderen’. Het is juridisch niet mogelijk hangende de
(beroeps)procedure het verzoek uit te breiden.
Volgens b&w is er geen sprake van strijd met het
bestemmingsplan.
De rechtbank overweegt als volgt.
Bestemmingsplan
Het terrein van de basisschool is in het bestemmingsplan aangewezen voor Maatschappelijk. Op
de plankaart is een bouwvlak ingetekend met als
nadere aanduiding ‘onderwijs’. Artikel 5.1 van
het bestemmingsplan bepaalt, voor zover van belang, dat deze gronden bestemd zijn voor
a. maatschappelijke voorzieningen,
b. onderwijsvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse
van de aanduiding ‘onderwijs’;
c. (...);
d. (...);
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met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen
gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.
Onder ‘maatschappelijke voorzieningen’ wordt
verstaan: educatieve, sociaal-medische, sociaalculturele en levensbeschouwelijke voorzieningen,
voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ongeschikte detailhandel en
horeca ten dienste van deze voorzieningen (art.
1 van het bestemmingsplan).
Volgens b&w geldt de nadere aanduiding ‘onderwijs’ voor het bouwvlak, maar niet op het speelterrein, zodat gelet op de uitspraak van de Afdeling
van 27 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO1844,
buiten het bouwvlak de ruimere bestemming
Maatschappelijk geldt. Voorts kan volgens b&w
het gebruik van de speelplaats buiten de reguliere
schooltijden en/of door kinderen die geen onderwijs volgen op de basisschool worden geduid als
‘educatief’.
De rechtbank onderschrijft deze interpretatie van
de uitspraak van de Afdeling niet. Volgens de
Afdeling mocht het speelterrein, nu de gronden
met de bestemming Bebouwing voor openbare
en bijzondere doeleinden en bijbehorende terreinen waren bestemd voor scholen en de daarvoor
benodigde bouwwerken en open terreinen, waaronder speelplaatsen, alleen voor schoolgerelateerde activiteiten worden gebruikt. De Afdeling
oordeelde verder dat, indien er sprake is van een
ongeclausuleerde bestemming Maatschappelijk,
het schoolplein buiten schooltijden door derden
gebruikt kan en mag worden voor niet-schoolgerelateerde activiteiten.
In het onderhavige geval is geen sprake van een
ongeclausuleerde bestemming Maatschappelijk.
De bijbehorende voorzieningen, speelvoorzieningen en erven moeten zijn gerelateerd aan de
maatschappelijke voorziening binnen het bouwvlak. Dit wordt ondersteund door het gegeven dat
buiten het bouwvlak alleen bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, mogen worden opgericht. Het
is nagenoeg onmogelijk om buiten het bouwvlak
een zelfstandige (dus los staande van de maatschappelijke voorziening binnen het bouwvlak)
maatschappelijke voorziening te realiseren.
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De rechtbank overweegt voorts dat een op zichzelf
staande speelvoorziening (dus zonder relatie met
een schoolgebouw) gelet op de omschrijving van
‘educatief’ in De Dikke van Dale geen educatieve
voorziening is.
Het gebruiken van de speelplaats bij de basisschool buiten schooltijden voor niet-schoolgerelateerde activiteiten, zoals het spelen door buurtkinderen, is in strijd met het bestemmingsplan.
B&w zijn er ten onrechte van uitgegaan dat ze niet
bevoegd waren handhavend op te treden.
A-inrichting als bedoeld in Activiteitenbesluit
De basisschool is een type A-inrichting in de zin
van het Activiteitenbesluit, zodat de geluidsnormen van Afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit
van toepassing zijn. Voor het bepalen van de geluidsniveaus blijft, gelet op het bepaalde in artikel
2.18 lid 1 sub h van het Activiteitenbesluit, het
stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of
onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf
een uur voor aanvang van het onderwijs tot een
uur na beëindiging van het onderwijs, buiten beschouwing. Het geluid als gevolg van het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan, blijft
op grond van artikel 2.18 lid 3 sub b van het Activiteitenbesluit eveneens buiten beschouwing.
Een schoolplein bij een basisschool is volgens de
rechtbank echter niet te duiden als te zijn bedoeld
voor het in de open lucht beoefenen van sportactiviteiten. Voor de reikwijdte van artikel 2.18 lid
1 sub h van het Activiteitenbesluit is de motieVermeij (TK 2008-2009, 31 700, XI, nr. 31) van
belang. Uit die motie blijkt dat genoemd artikellid
niet alleen op stemgeluid ziet maar ook op geluid
sec. De wetsgeschiedenis bevat geen indicaties dat
de wetgever de aangenomen motie heeft willen
beperken tot enkel en alleen stemgeluid. De
rechtbank oordeelt dan ook dat artikel 2.18 lid 1
sub h van het Activiteitenbesluit ziet op zowel
stemgeluid als geluid veroorzaakt door het spelen
op schoolpleinen. Het geluid van spelende en gillende kinderen op de speelplaats van de basisschool in de periode vanaf een uur voor aanvang
van het onderwijs tot een uur na beëindiging van
het onderwijs blijft buiten beschouwing. Er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die
onderwijs volgen op de basisschool en andere
kinderen. B&w hebben zich terecht, maar deels
op onjuiste gronden, niet bevoegd geacht om
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handhavend op te treden tegen geluidsoverlast
van spelende en gillende kinderen gedurende de
openingstijden van de school en de periode van
een uur voor aanvang en een uur na beëindiging
van het onderwijs.
Volgens b&w kan het geluid van spelende en gillende kinderen op het schoolplein buiten de openingstijden van de school (inclusief een uur voor
aanvang en een uur na beëindiging van het onderwijs) niet worden toegerekend aan de school, zodat het Activiteitenbesluit hierop niet van toepassing is.
Artikel 4:6 van de APV is getiteld ‘Overige geluidhinder’ en luidt als volgt:
“1. Het is verboden buiten een inrichting in de
zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of
handelingen te verrichten op een zodanige wijze
dat voor een omwonende of voor de omgeving
geluidhinder wordt veroorzaakt.
2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.
3. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet
geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare
manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening.”
De school (inclusief de bij de school behorende
speelplaats) is een type A-inrichting, ook buiten
de openingstijden. De kinderen die een uur na
sluitingstijd van de school op het schoolplein
aanwezig zijn, zijn geen kinderen die les krijgen
op de school maar buurtkinderen. Geluid, veroorzaakt door deze kinderen, kan volgens de rechtbank niet worden toegerekend aan de school. Het
Activiteitenbesluit is niet van toepassing en er is
geen sprake van een overtreding van het Activiteitenbesluit.
De rechtbank oordeelt verder dat, nu de basisschool een inrichting in de zin van het Activiteitenbesluit is, artikel 4:6 van de APV niet van toepassing is. B&w waren niet bevoegd ontheffing te
verlenen van artikel 4:6 lid 2 APV.
B&w zijn er terecht, zij het op onjuiste gronden,
van uitgegaan dat zij niet bevoegd waren handhavend op te treden tegen het geluid van spelende
kinderen buiten de reguliere schooltijden (inclusief een uur voor aanvang en een uur na beëindiging van het onderwijs).
Samenvattend oordeelt de rechtbank dat b&w
zich ten onrechte op het standpunt hebben gesteld
dat zij niet bevoegd zijn om – op basis van het

, afl.

9

2

«JG»

geldende bestemmingsplan – handhavend op te
treden tegen gillende en spelende kinderen op de
speelplaats bij de basisschool, voor zover dit gebruik niet schoolgerelateerd is. Voorts hebben
b&w zich ten onrechte bevoegd geacht om een
ontheffing op grond van artikel 4:6 van de APV
te verlenen.
De rechtbank herroept het primaire besluit A.
B&w moeten binnen zes weken na afloop van de
beroepstermijn als geen beroep wordt ingesteld,
dan wel na de beslissing op het hoger beroep als
wel beroep wordt ingesteld een nieuw besluit nemen naar aanleiding van de bezwaren gericht tegen primair besluit B (afwijzen handhavingsverzoek).
NOOT

Overlast van spelende kinderen. Een probleem
dat zich op veel plekken voordoet. De Afdeling
boog zich eerder over het gebruik van schoolpleinen door andere kinderen dan de schoolgaande
kinderen.
In de uitspraak van 27 januari 2010 inzake gemeente Alphen aan den Rijn
(ECLI:NL:RVS:2010:BL0724) oordeelde de Afdeling dat het gebruik van een schoolplein buiten
schooltijd in strijd was met het bestemmingsplan, nu de gronden bestemd waren voor scholen met daarbij behorende bijgebouwen,
dienstwoningen en andere bouwwerken, andere
werken, tuinen en speelterreinen. In de door
b&w aangehaalde uitspraak van 27 oktober 2010
inzake gemeente Haarlem oordeelde de Afdeling
dat de voorheen voor bebouwing voor openbare
en bijzondere doeleinden bestemde gronden,
nu de gronden met die bestemming bestemd
waren voor scholen en de daarvoor benodigde
bouwwerken en open terrein, waaronder speelplaatsen, slechts een speelterrein voor de school
toeliet, terwijl het nieuwe bestemmingsplan met
de ruimere bestemming Maatschappelijk ook
het gebruik van het schoolplein voor nietschoolgerelateerde activiteiten toelaat.
De gemeente Oldenzaal heeft de beperking voor
onderwijs uitsluitend opgenomen voor het
bouwvlak, maar niet voor het speelterrein. De
Rechtbank Overijssel oordeelt desondanks dat
het gebruik van het speelterrein van een school
door andere kinderen dan de kinderen van de
betreffende school in strijd met de bestemming
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is. Volgens de rechtbank geldt dat de bijbehorende voorzieningen moeten zijn gerelateerd aan
de maatschappelijke voorzieningen binnen het
bouwvlak. Bij mij roept dat vragen op.
Inderdaad vermeldt artikel 5 van het bestemmingsplan dat de gronden bestemd zijn voor
maatschappelijke voorzieningen en onderwijsvoorzieningen uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding ‘onderwijs’ en bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen en speelvoorzieningen. Volgens de rechtbank is het nagenoeg onmogelijk buiten het bouwvlak een
zelfstandige maatschappelijke voorziening te
realiseren. Maar is dat zo? Ook niet gebouwde
maatschappelijke voorzieningen zijn immers
denkbaar. Te denken valt aan een beeldentuin,
een jeu de boulesbaan of een speelterrein voor
kinderen uit de buurt.
Voorts is het niet ongebruikelijk om speelterreinen die zowel bedoeld zijn als speelterrein tijdens de schooltijden voor de schoolkinderen als
als speelterrein buiten de schooltijden voor kinderen uit de buurt, te bestemmen voor maatschappelijke voorzieningen. Juist door de aanduiding ‘onderwijs’ uitsluitend op te nemen voor
het bouwvlak, wordt aangegeven dat de gronden
binnen het bouwvlak alleen mogen worden gebruikt voor onderwijsvoorzieningen, maar de
gronden buiten het bouwvlak ruimere gebruiksmogelijkheden hebben.
Uit navraag bij de gemeente is mij gebleken dat
rond het terrein vanwege de veiligheid een hek
is geplaatst, maar dat het schoolplein via een
zogenaamde fietssluis algemeen toegankelijk
is, zodat ook buurtkinderen het schoolplein
kunnen gebruiken.
Overigens bevindt zich binnen het vlak met de
bestemming Maatschappelijk bij de school in
Oldenzaal niet alleen een bouwvlak voor de
school (met de aanduiding ‘onderwijs’), maar
ook een tweetal kleine bouwvlakken zonder die
aanduiding. Binnen één van die bouwvlakken
bevindt zich een kinderdagverblijf met kinderopvang voor kinderen tot vier jaar en een buitenschoolse opvang. Voor dit kinderdagverblijf
geldt de ruime maatschappelijke voorzieningenbestemming. Gelet op eventueel gebruik van
(een deel van) het schoolplein door kinderen
van het kinderdagverblijf komt mij een brede
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bestemming Maatschappelijk voor de gronden
buiten het bouwvlak van de school dan ook niet
onlogisch voor.
Het bestemmingsplan geeft niet aan welke
gronden buiten de bouwvlakken bij de school
horen en welke bij het kinderdagverblijf. Ik ben
dan ook benieuwd wat de rechtbank zou hebben
geoordeeld als een deel van het huidige
schoolplein gebruikt zou worden door de kinderen van het kinderdagverblijf.
Om onnodige handhavingsprocedures te voorkomen is het wellicht verstandig voor speelterreinen die een dubbele functie hebben c.q. krijgen, in het bestemmingsplan expliciet deze
dubbelfunctie tot uitdrukking te brengen. De
gemeente Deventer heeft, om te verzekeren dat
de bestemmingsplannen voor schoolpleinen die
ook voor voor- en naschoolse opvang en als
speelterrein na schooltijd worden gebruikt in
overeenstemming te laten zijn met de bestaande
praktijk, een parapluherziening vastgesteld,
waarmee de planvoorschriften/regels van diverse bestemmingsplannen zodanig zijn aangepast
dat expliciet is vermeld dat ook openbare
speelterreinen/speelplaatsen zijn toegestaan.
B&w van Oldenzaal hebben overigens inmiddels
hoger beroep ingesteld.
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
19 november 2014, nr. 201311752/1/A3,
ECLI:NL:RVS:2014:4129
(mr. Polak, mr. Slump, mr. Hammerstein)
Noot prof. mr. T. Barkhuysen en mr. A.A. al
Khatib
Misbruik van bevoegdheid. Misbruik van procesrecht. Wob-verzoeken en dwangsommen.
[BW art. 3:13, 3:15]
Kan het leerstuk van misbruik van recht zoals verankerd in artikel 3:13 BW ook in het bestuursrecht
toegepast worden? In de onderhavige zaak luidt
het antwoord van de Afdeling op deze vraag bevestigend. De Afdeling bepaalt dat in gevallen van
evident misbruik van de bevoegdheid om Wobverzoeken te doen, het hiervoor genoemde leerstuk
aangewend kan worden ten einde dit misbruik tegen te gaan.

J.J. Thoonen

Appellante,
[appellante]
tegen
de minister van Veiligheid en Justitie,
[wederpartij]

Besluit waarbij is geweigerd een verzoek om
openbaarmaking van stukken betreffende een
opgelegde verkeersboete te behandelen. . [Appellante] betoogt onder meer dat de rechtbank heeft
miskend dat geen wettelijke grondslag bestaat
voor het niet-ontvankelijk verklaren van een beroep wegens misbruik van recht, aangezien de
Awb daarin niet voorziet.
De Afdeling overweegt dat de in artikel 13 lid 1
Boek 3 BW neergelegde regel dat een bevoegdheid
niet kan worden ingeroepen voor zover deze
wordt misbruikt, ingevolge artikel 15 Boek 3 BW
ook toepassing vindt buiten het vermogensrecht,
tenzij de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen verzet. De bestuursrechtelijke aard van een
rechtsbetrekking verzet zich niet tegen toepassing
van deze regel, zoals wordt bevestigd door artikel
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