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ruimd worden. Het voordeel van deze constructie is dat de overtreder voor een deel opdraait
voor de kosten, namelijk voor de kosten van het
afsluiten en beveiligen van zijn terrein.
Ontoelaatbaar is naar mijn mening het zogenaamde ‘stapelen’. Hier is sprake van als de
burgemeester het niet-naleven van zijn schriftelijke noodbevel zou handhaven met een vorm
van bestuursdwang. In de gepubliceerde jurisprudentie is deze situatie één keer voorgekomen,
te weten in de Fumigation-zaak. Bij het neutraliseren van ongediertebestrijdingsmiddelen in
het bedrijf Holland Fumigation bv ontstaan zodanige complicaties dat ter plekke het noodbevel
wordt gegeven om de vaten met gif af te voeren
en te vernietigen. De politie deelt daarbij mede
dat het bedrijf voor de kosten opdraait als het
bevel niet wordt nageleefd. De medewerkers
weigeren medewerking en de vaten worden
uiteindelijk door middel van superspoedbestuursdwang verwijderd. Om onbegrijpelijke redenen
heeft de Afdeling deze vorm van stapelen
goedgekeurd. Stapelen in deze zin is immers
onnodig: de bevoegdheid om over te gaan tot
fysieke dwang is met het noodbevel reeds gegeven. De enige reden om via bestuursdwang voor
de naleving van een schriftelijk noodbevel te
zorgen, zou zijn om gebruik te maken van de
mogelijkheid tot kostenverhaal. Het op deze
wijze opeenstapelen van bevoegdheden waarmee fysiek ingrijpen mogelijk is, levert mijns
inziens dan ook misbruik van bevoegdheid op.
Zie verder L.D. Ruigrok, Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang
2012, § 9.3.3.
Deze uitspraak leert ons dat hoe acuter gevaarlijke omstandigheden zijn, hoe meer overlap
ontstaat tussen bepaalde bestuursdwangvormen
en de noodbevelsbevoegdheid van de burgemeester. Gezien de discrepanties in bereik, de
mogelijkheden tot rechtsbescherming en het
verhalen van de kosten, is het echter van belang
dat het bestuur met enige kennis van zaken zijn
handhavingsbevoegdheden inzet. Ik hoop dat
deze noot hier aan mag bijdragen.
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Bouwwerk. Handhaving.
[Gemw art. 125; Awb art. 5:1; Wabo art. 2.1]
B&w hebben terecht het verzoek om handhavend
op te treden tegen in de voortuin geplaatste bamboestokken afgewezen. De bamboestokken zijn
niet verbonden aan de plantenbakken waarin ze
zijn geplaatst. Er is dan ook geen sprake van een
constructie die duurzaam bevestigd is aan een al
bestaand bouwwerk. De twaalf setjes van elk drie
bamboestokken die per setje met een ijzerdraadje
bij elkaar worden gehouden vormen tezamen niet
één constructie. De Afdeling beoordeelt dan ook
per setje of sprake is van een bouwwerk. Gelet op
de geringe omvang van de samenstellende delen
(de bamboestokken) en de wijze waarop een setje
bijeengehouden wordt (met een ijzerdraadje) is
volgens de Afdeling geen sprake van een constructie van enige omvang en dus ook niet van een
bouwwerk.

Appellant
tegen
het college van burgemeester en wethouders van
Amstelveen (verder: b&w)

Appellant heeft b&w verzocht handhavend op te
treden vanwege in de voortuin van de buren geplaatste bamboestokken. Volgens appellant is de
voor het plaatsen van die bamboestokken op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vereiste omgevingsvergunning
voor bouwen van een bouwwerk niet verleend.
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B&w hebben het verzoek tot handhaving afgewezen. Volgens de rechtbank terecht omdat het in
de grond prikken van de bamboestokken, en het
er aan de bovenkant omheen wikkelen van een
ijzerdraadje, geen bouwen van een bouwwerk is.
Appellant betoogt dat zijn handhavingsverzoek
niet slechts zag op de bamboestokken, maar ook
op de plantenbakken.
De Afdeling oordeelt dat het verzoek gezien de
bewoordingen niet anders kan worden begrepen
dan een verzoek om op te treden tegen de plaatsing van slechts de bamboestokken. Het handhavingsverzoek vermeldt ook de plantenbakken,
maar alleen omdat het feit dat de bamboestokken
daarin zijn geprikt volgens appellant meebrengt
dat de bamboestokken een bouwwerk zijn. Het
verzoek van appellant heeft slechts betrekking op
de bamboestokken en niet op de plantenbakken
als zodanig.
Het betoog van appellant faalt.
Appellant betoogt dat de bamboestokken reeds
bouwwerken zijn omdat zij zijn geprikt in de
plantenbakken en duidelijk is dat de plantenbakken in ieder geval bouwwerken zijn. Hij verwijst
daartoe naar een uitspraak van de Afdeling van
17 juli 2013, nr. 201300743/1/A1, waarin is geoordeeld dat een draagconstructie voor planten die
aan palen van een carport is bevestigd een bouwwerk is.
De situatie in genoemde uitspraak en de huidige
situatie zijn niet vergelijkbaar. De bamboestokken
zijn niet bevestigd aan de plantenbakken. Het gaat
dan ook niet om een constructie die duurzaam
bevestigd is aan een al bestaand bouwwerk.
Het betoog van appellant faalt.
Volgens appellant zijn de bamboestokken ook op
zichzelf te beschouwen als bouwwerk.
Het begrip bouwwerk is in de Wabo niet omschreven. Voor de uitleg van het begrip bouwwerk in
de Wabo kan aansluiting worden gezocht bij de
definitie van dit begrip in de modelbouwverordening (uitspraak van de Afdeling van 12 september
2012, nr. 201112262/1/A1). Deze luidt: “Elke
constructie van enige omvang van hout, steen,
metaal of ander materiaal, die op de plaats van
bestemming hetzij direct of indirect met de grond
verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt
in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te
functioneren.”
In de plantenbakken staan twaalf setjes van drie
stokken. Bij ieder setje worden de stokken aan de
bovenzijde met een ijzerdraadje bij elkaar gehou-

den. De setjes zijn niet onderling verbonden en
zijn daarom niet samen als één constructie aan te
merken. Daarom staat ter beoordeling of elk setje
op zichzelf beschouwd een bouwwerk is.
Volgens de Afdeling is, in aanmerking genomen
de geringe omvang van de samenstellende delen
(de bamboestokken) en de wijze waarop een setje
bijeengehouden wordt (met een ijzerdraadje), een
setje bamboestokken niet een constructie van
enige omvang waarop de krachtens de Woningwet
en de Wabo gestelde regels voor bouwen van
toepassing zijn. B&w en vervolgens de rechtbank
zijn terecht tot het oordeel gekomen dat de setjes
bamboestokken geen bouwwerken zijn.
Het betoog van aanvrager faalt.

Bij lezing van deze uitspraak ontstaat direct de
indruk dat hier sprake is van een burenruzie.
Appellant en de buurman schijnen inderdaad al
langer met elkaar te ruziën over bouwwerken in
de tuin van buurman. Appellant heeft naar ik
heb begrepen eerder met succes verzocht om
handhavend op te treden tegen een twee meter
hoge terreinafscheiding. De buurman moest
deze terreinafscheiding afbreken omdat op
grond van het bestemmingsplan slechts een één
meter hoge terreinafscheiding was toegestaan.
Volgens de Afdeling zijn de bamboestokken niet
aan te merken als een bouwwerk. Omdat de
bamboestokken niet zijn aan te merken als
bouwwerk was de vraag of voldaan wordt aan
de in het bestemmingsplan opgenomen bouwhoogte voor bouwwerken niet meer relevant.
Blijkens informatie over het bestemmingsplan
op de gemeentelijke website geldt ter plaatse
van de voortuin de bestemming Tuin en zijn erfen terreinafscheidingen tot maximaal één meter
hoog, palen en masten tot zes meter hoog en
lichtmasten en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot drie meter hoog toegestaan. Dat
betekent mijns inziens dat indien wel sprake zou
zijn geweest van een bouwwerk, maar niet van
een erf- en terreinafscheiding (voor erf- en terreinafscheiding geldt een maximale bouwhoogte
volgens het bestemmingsplan van één meter
en de bamboestokken zijn twee meter hoog) en
de buurman een omgevingsvergunning zou
hebben aangevraagd, de bouwvoorschriften in
het bestemmingsplan betreffende de bestem-
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ming Tuin niet aan de verlening van een vergunning in de weg staan. Echter lang niet alle bestemmingsplannen voorzien ter plaatse van
tuinen in bouwwerken, geen gebouwen en erfen terreinafscheidingen, met een grotere
bouwhoogte dan één meter. Het is dan ook een
geruststellende gedachte dat een paar bamboestokjes bij een plant gestoken om deze overeind
te houden geen bouwwerk zijn.
Dat de vraag of iets een bouwwerk is tot discussie kan leiden blijkt niet alleen uit de door appellant genoemde uitspraak van de Afdeling van
17 juli 2013, nr. 201300743/1/A1, over een
draagconstructie van 1,8 meter ter ondersteuning van de groene erfafscheiding in de voortuin, bestaande uit draden die waren bevestigd
aan de palen van de carport, maar ook bijvoorbeeld uit de uitspraken van de Afdeling van 12
november 2014, nr. 201402534/1/A4,
ECLI:NL:RVS:2014:4075 (behendigheidstoestellen) en 26 november 2014, 201400518/1/R4,
ECLI:NL:RVS:2014:4240 (restaurantboot). In tegenstelling tot bovenstaande uitspraak van 5
november 2014 inzake de bamboestokjes was
in de uitspraken van 17 juli 2013, 12 november
2014 en 26 november 2014 wel sprake van
bouwwerken.
J.J. Thoonen
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21 januari 2015, nr. 201405865/1/A2,
ECLI:NL:RVS:2015:131
(mr. Verheij)
Noot mw. mr. ing. J.J. Thoonen
Schadevergoeding ex artikel 17 Boswet. Nadeelcompensatie. Normaal maatschappelijk
risico. Voorzienbaarheid
[Bosw art. 17]
Appellant heeft verzocht om een nadeelcompensatie op grond van artikel 17 van de Boswet. De
schade als gevolg van de aanwezigheid van bomen
behoort in het algemeen tot het normaal maatschappelijk risico. Alleen als de geleden schade
door de weigering om toe te staan dat de bomen
worden gekapt het normaal maatschappelijk risico
overstijgt, kan aanspraak bestaan op een vergoeding op grond van artikel 17 Boswet.
B&w hebben niet beoordeeld of de door appellant
gestelde schade het normaal maatschappelijk risico
overstijgt, maar appellants verzoek terecht afgewezen op grond van voorzienbaarheid. Appellant had
ten tijde van de aankoop van het perceel kunnen
weten dat de zomereiken op zijn perceel niet zonder toestemming van de gemeente mochten worden gekapt en dat de gemeente gelet op de in de
algemene plaatselijke verordening opgenomen
weigeringsgronden niet snel geneigd zou zijn om
een dergelijke toestemming te geven.

Appellant
tegen
het college van burgemeester en wethouders van
Onderbanken (verder: b&w)

B&w hebben op 12 juni 2012 appellants verzoek
om aan hem krachtens artikel 17 van de Boswet
nadeelcompensatie te verlenen, afgewezen. Volgens appellant ten onrechte.
Op grond van artikel 17 Boswet kennen de in de
provinciale c.q. de gemeentelijke verordening
aangewezen organen, indien de gebruiker of
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