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Voorzieningenrechter Raad van State
4 februari 2015, nr. 201500028/2/A2, niet
gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
(mr. Van Altena)
Noot mw. mr. ing. J.J. Thoonen en mw. mr.
T. ten Have
Planschade. Voorlopige voorziening. Nieuw
besluit hangende hoger beroep.
[Awb art. 8:81]
De rechtbank heeft het college van burgemeester
en wethouders van Uitgeest opdracht gegeven om
een nieuw besluit te nemen op het bezwaar tegen
het besluit tot afwijzing van de aanvraag om tegemoetkoming in de planschade. Het college wil
hangende het hoger beroep nog geen gevolg geven aan de uitspraak van de rechtbank en heeft de
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter wijst het
verzoek om voorlopige voorziening af omdat uitgangspunt is dat aan rechterlijke uitspraken gevolg
moet worden gegeven en het uitvoering geven aan
de uitspraak van de rechtbank niet leidt tot een
onomkeerbare situatie en geen onevenredige inspanning van het college vergt. Het maken van
een nieuwe planvergelijking of het verrichten van
een taxatie is niet als zodanig aan te merken, aldus
de Afdeling bestuursrechtspraak.

Appellant
tegen
het college van burgemeester en wethouders van
Uitgeest (hierna: het college)

Volgens de rechtbank heeft het college het bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van de aanvraag om tegemoetkoming in de planschade van
appellant ten onrechte afgewezen. De rechtbank
heeft bij uitspraak van 2 december 2014 het college opgedragen een nieuw besluit op het bezwaar
van appellant te nemen. Tegen deze uitspraak van
de rechtbank heeft het college hoger beroep inge-
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steld. Voorts heeft het college de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te
treffen. Dit verzoek strekt ertoe dat bij wijze van
voorlopige voorziening wordt bepaald dat het
college in afwachting van de uitspraak op het door
hem ingestelde hoger beroep geen uitvoering hoeft
te geven aan de uitspraak van de rechtbank.
De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat uitgangspunt is dat
rechterlijke uitspraken moeten worden uitgevoerd. In het betoog van het college dat het bij het
nemen van een nieuw besluit door de in hoger
beroep aangevallen uitspraak van de rechtbank
genoodzaakt is af te wijken van zijn eigen standpunt, bestaat volgens de voorzieningenrechter
geen aanleiding om van dit uitgangspunt af te
wijken. Het nieuw te nemen besluit kan bij het
hoger beroep worden betrokken. Niet aannemelijk
is dat de uitvoering van de uitspraak van de
rechtbank tot gevolgen zal leiden die niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Ook is niet aannemelijk dat het nemen van een nieuw besluit een
onevenredige inspanning van het college vergt.
Het maken van een nieuwe planvergelijking en
het verrichten van een taxatie zijn niet als zodanig
aan te merken. Het belang dat gediend is met de
uitvoering van de uitspraak van de rechtbank
weegt daardoor zwaarder dan het door het college
gestelde belang.
De voorzieningenrechter wijst het verzoek van
het college als kennelijk ongegrond af.
NOOT

Deze korte en duidelijke uitspraak van de voorzieningenrechter maakt nog eens duidelijk dat
het college van burgemeester en wethouders
gehouden is om uitvoering te geven aan de uitspraak van de rechtbank inzake een aanvraag
om tegemoetkoming in de planschade, ook in
het geval het college tegen die uitspraak hoger
beroep heeft aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dan is het niet zinvol om een
voorlopige voorziening aan te vragen met het
oogmerk om uitvoering van de uitspraak van de
rechtbank op te schorten.
Ingeval de rechtbank aan een college van burgemeester en wethouders opdracht geeft een
nieuw besluit te nemen over een aanvraag om
tegemoetkoming in de planschade, is een door
het college ingesteld hoger beroep omdat het
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zich niet kan vinden in het standpunt van de
rechtbank, geen aanleiding om geen uitvoering
te geven aan die opdracht van de rechtbank.
Het uitvoering geven aan de opdracht van de
rechtbank leidt ertoe dat het college een nieuw
besluit moet nemen op basis van een standpunt
waarin het zich niet kan vinden en in verband
waarmee het college hoger beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. Voor
de voorzieningenrechter is dat echter geen reden
om af te wijken van het standpunt dat uitvoering
moet worden gegeven aan rechterlijke uitspraken. Dat blijkt ook uit de wel gepubliceerde uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van
3 juni 2014 inzake de gemeente Heusden (nr.
201403533/2/A2, ECLI:NL:RVS:2014:2157). Volgens de voorzitter ontbrak voor het treffen van
een voorlopige voorziening het vereiste spoedeisend belang nu een nieuw besluit van het
college geen onevenredige inspanning vergt en
niet leidt tot onomkeerbare gevolgen. De voorzitter overwoog in de kwestie Heusden dat het
college, voor zover het college naar aanleiding
van de uitspraak van de rechtbank genoodzaakt
is af te wijken van zijn eigen standpunt, het opgedragen nieuwe besluit kan nemen onder behoud van dat standpunt in de bodemprocedure
in hoger beroep. Het besluit zal bij de behandeling van het hoger beroep kunnen worden betrokken en wordt vernietigd als het oordeel in
die procedure daartoe aanleiding geeft.
J.J. Thoonen, T. ten Have
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
18 maart 2015, nr. 201403348/1/A1,
ECLI:NL:RVS:2015:842
(mr. Hagen, mr. Hent, mr. Michiels)
Noot mr. P.M.J.J. Swagemakers en prof. mr.
T. Barkhuysen
Relativiteitsvereiste. Voorlopige voorziening
hangende bezwaar. Belangenafweging.
[Awb art. 6:16, 8:69a, 8:81]
[Zie ook: Rb. Gelderland 12 februari 2015, nr.
15/480, ECLI:NL:RBGEL:2015:969]
Appellante heeft naar oordeel van de Afdeling terecht aangevoerd dat de voorzieningenrechter,
door te overwegen dat het relativiteitsvereiste in
de weg zou staan aan het gegrond verklaren van
het door appellante A en appellante B gemaakte
bezwaar, niet heeft onderkend dat het relativiteitsvereiste als bedoeld in artikel 8:69a Awb in de bezwaarfase niet van toepassing is. Zoals is weergegeven in de memorie van toelichting bij de Wet
aanpassing bestuursprocesrecht (Kamerstukken II
2009-2010, 32 450, nr. 3, p. 20-21) heeft de wetgever
ervoor gekozen om het relativiteitsvereiste zoals
neergelegd in artikel 8:69a Awb slechts in te voeren
voor de fase van het beroep bij de rechter, en niet
ook voor de fase van het bezwaar, nu het beslissen
op bezwaar een wezenlijk ander karakter heeft dan
rechtspraak. In de noot gaan wij ook in op de toepassing van het relativiteitsvereiste in een voorlopige voorzieningsprocedure hangende bezwaar.

Appellanten A, B, C en D
tegen
het algemeen bestuur van de bestuurscommissie
Centrum

Bij besluit van 23 juli 2013 heeft het algemeen
bestuur aan de vergunninghouder, een omgevingsvergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren
van het project ‘Katharina’ op de hoek van de
Cruquiuskade en de Czaar Peterstraat te Amster-
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