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vangst daarvan door de geadresseerde aannemelijk
te maken. Dit wordt wel aangeduid als ‘drietrapsraket’.
Met het overleggen van een archiefexemplaar van
de brief d.d. 12 december 2012 heeft de raad volgens de Afdeling aannemelijk gemaakt dat het
besluit is verzonden. De Afdeling acht in dit verband van belang dat de gemachtigde in zijn bezwaarschrift van 14 september 2013 niet heeft
ontkend een besluit te hebben ontvangen, maar
daarin wel stelt dat hij op 4 januari 2013 van gemeentewege te horen had gekregen dat een gesprek met de wethouder zou worden gearrangeerd
en dat daarom door hem geen actie was ondernomen om een bezwaarschrift in te dienen. De Afdeling beoordeelt de ontkenning door appellanten
van de ontvangst van de brief als niet geloofwaardig. Het beroep wordt ongegrond verklaard.

Bouwrecht, Ruimtelijke ordening

De Afdeling laat na duidelijkheid te verschaffen
of deze versoepeling een eendagsvlinder is of
als meer structureel moet worden beschouwd.
Gemist worden immers de gebruikelijke woorden als “anders dan voorheen” dan wel “de
Afdeling is thans van oordeel”.
O. Schuwer

Bouwrecht, Ruimtelijke
ordening
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
4 februari 2015, nr. 201308487/1/R3,
ECLI:NL:RVS:2015:235
(mr. Hagen, mr. Helder, mr. Hoekstra)
Noot mw. mr. ing. J.J. Thoonen

NOOT

Het is weer eens duidelijk gemaakt: een gemachtigde is de brievenbus voor het bestuursorgaan,
beter gezegd, het doorgeefluik richting de belanghebbende.
In deze uitspraak valt op dat de Afdeling tamelijk
simpel vaststelt dat een bestuursorgaan de verzending van een besluit aannemelijk heeft gemaakt door het overleggen van een archiefexemplaar. Dit is niet (geheel) in lijn met de rechtspraak die dezelfde Afdeling de afgelopen jaren
heeft gewezen over het vraagstuk. Diverse bestuursorganen waren gevallen over de hobbel
“aannemelijk maken dat een besluit is verzonden” toen zij bij de Afdeling niet meer konden
tonen dan een archiefexemplaar met daarop
vermeld de datum waarop de brief de deur uit
was gegaan.
In de loop van de afgelopen jaren betoonde de
Afdeling zich behoorlijk streng en verlangde van
bestuursorganen niet alleen een afschrift van
het archiefexemplaar, maar daarnaast ook een
uitdraai van de geautomatiseerde verzendadministratie waaruit bleek dat de betreffende brief
op de daar genoemde datum was verzonden
(zie: ECLI:NL:RVS:2012:BY6771 en
ECLI:NL:RVS:2013:1471).
Voor bestuursorganen die de hobbel bij de Afdeling wel haalden, zie: ECLI:NL:RVS:2013:BZ3962
en ECLI:NL:RVS:2013: BZ9036.
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Exploitatieplan. Belanghebbende. Inbrengwaarde. Complex.
[Wro art. 6.13, 8.2 lid 4; Bro art. 6.2.1, 6.2.4; Invoeringswet Wro art. 9.1.20; OW art. 40b, 40c,
40d]
Campri Vastgoed B.V. is belanghebbend bij het
exploitatieplan nu zij een intentieovereenkomst
met de gemeente heeft gesloten voor het exploitatiegebied met de bedoeling te zijner tijd een anterieure overeenkomst te sluiten en een overeenkomst met de eigenaren van de betrokken gronden
heeft voor de verwerving van de gronden.
De raad was verplicht een exploitatieplan vast te
stellen omdat niet was voldaan aan het vereiste in
artikel 9.1.20 Invoeringswet Wro, nu op grond van
het vorige bestemmingsplan geen bouwvergunningen konden worden verleend.
De in het exploitatieopzet opgenomen inbrengwaarden zijn gelet artikel 40d Onteigeningswet niet juist
vastgesteld. Nu volgens het taxatierapport het gehele exploitatiegebied als één complex is aan te
merken had voor de uitgeefbare gronden geen
andere waarde opgenomen mogen worden dan
voor de gronden in het exploitatiegebied met een
natuurbestemming.

Sdu

Bouwrecht, Ruimtelijke ordening

Appellanten, waaronder Campri Vastgoed
tegen
de raad van de gemeente Noordwijk (verder: de
raad)

(...)
Volgens de raad is het beroep van Campri Vastgoed niet-ontvankelijk, omdat zij geen belanghebbende is.
Onder belanghebbende wordt ingevolge artikel
1:2 lid 1 Awb verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Op grond
van artikel 8:1 Awb, in samenhang gelezen met
artikel 8:6 Awb en artikel 2 van bijlage 2 bij de
Awb, kan een belanghebbende bij de Afdeling
beroep instellen tegen het besluit over de vaststelling van een exploitatieplan. Op grond van artikel
8:2 lid 4 Wro wordt als belanghebbende in elk
geval aangemerkt degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten of die eigenaar is
van de gronden in het exploitatiegebied.
Campri Vastgoed heeft een intentieovereenkomst
gesloten met de gemeente. Voorts heeft zij een
overeenkomst gesloten met eigenaar Van Limburg
Stirum om gronden in het plangebied te verwerven.
(...)
Blijkens de intentieovereenkomst gaan partijen
onderzoeken op welke wijze de ontwikkeling van
het plangebied tot stand kan komen. Het doel van
deze overeenkomst is anterieure of vergelijkbare
passende overeenkomst. De intentieovereenkomst
is geen grondexploitatieovereenkomst als bedoeld
in artikel 8.2 lid 4 Wro. De bepaling staat er niet
aan in de weg om Campri Vastgoed als belanghebbende bij het exploitatieplan aan te merken.
Campri Vastgoed is gelet op het voorgaande belanghebbende en haar beroep is ontvankelijk.
(...)
Het exploitatieplan
Na afloop van de beroepstermijn en een eventuele
termijn als bedoeld in artikel 6:6 Awb, kunnen in
beginsel nieuwe gronden worden ingediend, voor
zover in overeenstemming met de goede procesorde. Appellanten hebben 12 dagen voor de zitting
een nader stuk ingediend. Partijen kunnen in beginsel tot tien dagen voor de zitting nadere stukken indienen. In dit geval had het op de weg van
appellanten gelegen om de daarin vervatte beroepsgrond eerder in te dienen omdat de raad nu door
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de korte termijn niet op passende wijze heeft
kunnen reageren. De Afdeling laat deze beroepsgrond dan ook buiten beschouwing.
Volgens appellanten ontbreekt de wettelijke
grondslag voor de vaststelling van het exploitatieplan, is het exploitatieplan te globaal, en zijn
voorts de inbrengwaarde, complexwaarde en exploitatiekosten niet juist.
(...)
Op grond van artikel 9.1.20 Invoeringswet Wro
blijven de artikel 6.12 tot en met 6.22 Wro buiten
toepassing, voor zover op grond van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 10 of 11 van de
WRO een bouwvergunning had kunnen worden
verleend voor een bouwplan dat na 1 juli 2008 is
aangewezen krachtens artikel 6.12 lid 1 Wro, en
bij de herziening van dat bestemmingsplan na dat
tijdstip geen andere bestemmingsregeling is vastgesteld.
Het vorige bestemmingsplan Offem-Zuid uit 2001
was een globaal uit te werken bestemmingsplan.
Dat plan voorzag niet in het bij recht verlenen van
bouwvergunningen. Er is geen uitwerkingsplan
vastgesteld. Artikel 9.1.20 Invoeringswet Wro is
dus niet van toepassing. Nu het kostenverhaal niet
anderszins is verzekerd, was de raad in dit geval
gerechtigd om op grond van artikel 6.12 Wro een
exploitatieplan vast te stellen. Het betoog faalt.
Op grond van artikel 6.13 lid 1 kunnen voor
gronden, waarvoor nog een uitwerking moet
worden vastgesteld of waarvoor ingevolge de fasering geen omgevingsvergunning kan worden
verleend, de onderdelen van een exploitatieplan
een globale inhoud hebben. Voor de gronden met
de bestemming Woongebied moet nog een uitwerkingsplan worden vastgesteld. De onderdelen van
het exploitatieplan kunnen dan ook een globale
inhoud hebben en minder concreet zijn dan in
een exploitatieplan bij een gedetailleerd eindplan.
Bij de herziening van het exploitatieplan zullen
de daarin opgenomen onderdelen nader worden
uitgewerkt. Een uitwerkingsplan waarvoor in het
exploitatieplan een globale omschrijving is vastgesteld treedt op grond van artikel 6.15 Wro niet in
werking voordat een herziening van het exploitatieplan is vastgesteld en bekendgemaakt.
(...)
Inbrengwaarden, complex en uitgeefbaar gebied
Het exploitatieplan bevat ingevolge artikel 6.13
lid 1 (onder andere) een exploitatieopzet met voor
zover nodig een raming van de inbrengwaarden
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van de gronden. De inbrengwaarde wordt, als
geen sprake is van onteigening, vastgesteld met
overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b
tot en met 40f Onteigeningswet. Op grond van
artikel 40d wordt bij het bepalen van de prijs van
een onroerende zaak rekening gehouden met alle
bestemmingen die gelden voor zaken die deel
uitmaken van het complex, in die zin dat elke bestemming van een zaak de waardering van alle
zaken binnen het complex beïnvloedt. Voorts
wordt onder een complex verstaan de als één geheel in exploitatie gebrachte of te brengen zaken.
(...)
Uit het taxatierapport volgt dat het gehele exploitatiegebied als één complex is aangemerkt. Voor
de uitgeefbare gronden zijn de inbrengwaarden
getaxeerd en is de complexwaarde van € 100 per
m² geraamd. Voor de gronden met de natuurbestemming is uitgegaan van een aanzienlijk lagere
inbrengwaarde van € 2 per m² op basis van de
gebruikswaarde. Dit is, nu de raad is uitgegaan
van één complex waar de gronden met de natuurbestemming deel van uit maken, in strijd met artikel 6.13 Wro en artikel 40d Onteigeningswet,
omdat er niet van uit is gegaan dat elke bestemming van een zaak de waardering van alle zaken
binnen een complex beïnvloedt.

Bouwrecht, Ruimtelijke ordening

hetgeen in het exploitatieplan wordt ontwikkeld
een causaal verband moet bestaan. De kosten die
worden toegerekend moeten evenredig zijn. De
raad mocht de kosten voor het opheffen van de
contour volledig toerekenen aan het exploitatiegebied.
(...)
De vaststelling van het exploitatieplan is strijdig
met artikel 6.13 lid 5 Wro. De beroepen van appellanten tegen het exploitatieplan zijn gegrond. Het
besluit tot vaststelling van het exploitatieplan moet
worden vernietigd. Er bestaat geen aanleiding om
ook het bestemmingsplan te vernietigen. De wet
verplicht daar niet toe en op grond van de Wabo
geldt een aanhoudingsplicht wat betreft het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen
en aanleggen voor een activiteit waarop een exploitatieplan van toepassing is, indien er geen grond
is de vergunning te weigeren en het exploitatieplan dat voor de in de aanvraag begrepen grond
is vastgesteld, nog niet onherroepelijk is.
NOOT

Belanghebbende

Opheffen geurcontour
Op grond van artikel 6.13 lid 6 Wro worden kosten in verband met werken, werkzaamheden en
maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een
gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan, naar evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet. Ingevolge
artikel 6.2.4 Bro worden tot de genoemde kosten
gerekend de ramingen van de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen
met betrekking tot gronden, opstallen, activiteiten
en rechten in het exploitatiegebied, waaronder
mede begrepen het beperken van milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren.
(...)
Aannemelijk moet worden gemaakt dat de kosten
in verband met werken, werkzaamheden en
maatregelen toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan. Het criterium toerekenbaarheid houdt in
dat tussen de kosten in verband met werken,
werkzaamheden en te nemen maatregelen en

Ook in deze uitspraak is weer de vraag of een
van de appellanten belanghebbende is bij het
exploitatieplan aan de orde. Alleen belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen een exploitatieplan. Belanghebbenden zijn blijkens artikel 8:2 lid 4 Wro in ieder geval degenen die een
grondexploitatieovereenkomst hebben gesloten
met betrekking tot de gronden in het exploitatiegebied en de eigenaar van die gronden. In een
groot aantal uitspraken kwam de Afdeling tot
de conclusie dat een appellant geen belanghebbende was omdat hij aan die voorwaarde niet
voldeed en ook niet was gebleken van andere
rechtstreeks betrokken belangen bij het niet
vaststellen van financiële delen van een exploitatieplan. Voor zover appellanten ageerden tegen regels van het exploitatieplan met een
ruimtelijk gevolg, zoals faseringsregels, stuitten
zij niet op het probleem dat zij niet belanghebbend waren.
In casu ageerde Campri Vastgoed tegen onder
meer de inbrengwaarde. Campri is volgens de
Afdeling belanghebbend bij het exploitatieplan
omdat een intentieovereenkomst met de gemeente is gesloten waaruit blijkt dat partijen
willen komen tot een anterieure overeenkomst
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en omdat een overeenkomst met de eigenaren
van gronden in het exploitatiegebied is gesloten
voor de verwerving van die gronden.
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Inbrengwaarden, complex

De inbrengwaarden waren gebaseerd op een
taxatierapport. In dit taxatierapport (zie website
van de gemeente Noordwijk) is vermeld dat
volgens het egalisatiebeginsel van artikel 40d
Onteigeningswet alle gronden binnen een
‘complex’ (met uitzondering van bijkomende
factoren) gelijk moeten worden gewaardeerd.
De hoofdregel betekent volgens het taxatierapport: “egaliseren van alle binnen een complex
aan de gronden toegekende afzonderlijke bestemmingen.” Vervolgens is in het rapport geconstateerd dat op basis van ruimtelijke en
functionele samenhang tussen de beoogde
ontwikkelingen in het plangebied sprake is van
een in één geheel te ontwikkelen plan en dat het
exploitatiegebied als één complex wordt aangemerkt. Dat lijkt mij meer een conclusie dan een
onderbouwing. Nu een (verdere) onderbouwing
ontbreekt is niet duidelijk waarom de gronden
die voor Natuur zijn bestemd één complex vormen met de voor woningbouw c.a. bestemde
gronden.
De opstellers van het taxatierapport hebben,
ondanks dat zij zich bewust waren van de systematiek zoals die volgt uit de wet, deze niet toegepast. Ook hiervoor geldt dat jammer genoeg
uit het taxatierapport niet blijkt waarom er voor
is gekozen af te wijken van de systematiek.
J.J. Thoonen
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Bestemmingsplan. Viaduct. Landschappelijk
inpassen. Geluidhinder. Aankoop gronden.
[Wro art. 3.1]
Indien het college van gedeputeerde staten van
Overijssel ter zitting heeft toegezegd dat een
noodzakelijk geachte maatregel in het kader van
een bestemmingsplan zal worden getroffen en in
stand zal worden gehouden en het provinciebestuur het voorts in zijn macht heeft bedoelde
maatregel te doen treffen en niet is gebleken van
belemmeringen die zich daartegen verzetten, kan
de raad in redelijkheid afzien van het opnemen van
een voorwaardelijke verplichting daartoe in het
bestemmingsplan.

Appellanten
tegen
de raad van de gemeente Hardenberg

Bij besluit van 3 december 2013 heeft de raad van
de gemeente Hardenberg het bestemmingsplan
‘Buitengebied Hardenberg, N377-viaduct Drogteropslagen’ vastgesteld. Dit plan voorziet in de
realisatie van een viaduct in de N377 ter plaatse
van de kruising van de N377 met de weg Drogteropslagen, voor zover deze over het grondgebied
van de gemeente Hardenberg loopt.
Tegen dit besluit hebben omwonenden (hierna:
appellanten) beroep ingesteld.
Ten eerste stellen appellanten zich op het standpunt dat in het plan ten onrechte niet is gewaarborgd dat het voorziene viaduct landschappelijk
wordt ingepast.
De Afdeling overweegt dat blijkens de verbeelding
aan het plangebied de bestemming ‘Verkeer’ is
toegekend. Op grond van de planregels zijn de
voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden naast doorgaande gebiedsontsluitingswegen bestemd voor
onder meer groenvoorzieningen, bermen en
bermsloten. In de plantoelichting staat dat de
N377 buiten de kernen loopt door een veenkolo-
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