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Sinterklaas mocht komen van de rechter
U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben: Sinterklaas en zijn pieten zijn in het land aangekomen. Dat is
een direct gevolg van een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 november jl.. Inzet van die
procedure was door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter het niet vergunnen van de intocht van Sinterklaas en met name zijn pieten in Nederland.
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Maar ook internationale verdragen
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Aanvullen beroepsgronden: alles of niets
Tegen een projectbesluit op grond van de Wro (project vrijstelling onder de WRO) was beroep ingesteld, welk beroep kort daarvoor voorafgegaan was door een beroep tegen de op grond van het projectbesluit verleende bouwvergunning. In het beroep tegen het projectbesluit verwees appellant naar
het beroepschrift tegen de bouwvergunning en naar zijn ingebrachte zienswijzen tegen het projectbesluit, die als integraal ingelast bij de beroepsgronden moesten worden beschouwd.
Voor de rechtbank was deze verwijzing naar de zienswijzen reden om het

het geval.
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de bestuurlijke voorprocedure, te we-

was aldus in strijd met de Awb. Daar-

bestuursorgaan op de zienswijzen of

ten de zienswijzenprocedure. Verwij-

gelaten dat er volgens appellant spra-

het bezwaar onderscheidenlijk de re-

zing naar de zienswijzen was, aldus de

ke was van een patstelling met het col-

actie van de rechtbank of voorzienin-

rechtbank, alleen toegestaan indien

lege en alle standpunten over en weer

genrechter op de beroepsgronden on-

het bestuursorgaan niet op de ziens-

duidelijk waren.

juist is, (is) aangewezen dat degene

wijzen zou zijn ingegaan. Dat was niet
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En dat had appellant in dit geval
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Voortgang stelselvoorziening Omgevingsrecht
In maart 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de contouren bekend gemaakt voor een
stelselwijziging van het Omgevingsrecht. Doel daarvan was om te komen tot een integrale Omgevingswet waarin een groot aantal bestaande wetten zou opgaan. Zie voor de inhoud van deze stelselwijziging onze nieuwsbrief van april 2012. Daarbij werd voorzien in de aanbieding van een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer in het voorjaar van 2013. Op 28 oktober 2013 heeft de minister de
Kamer bericht over de voortgang van de beoogde stelselwijziging.
In een eerdere voortgangsreportage
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gingsplanologie”, waarbij bewoners en
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ondernemers door de overheid worden
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nen te komen voor landelijk gebied.

gie laten bouwen door burgers.

De volgende stap in deze majeure
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Kijken kost niets
Een Amsterdamse woningcorporatie verhuurde een flatwoning. Naast de flat was een groenvoorziening gelegen die niet toegankelijk was voor de woningen in de flat. Wel had de woning zicht op de
groenvoorziening. Om die reden berekende de verhuurder aan huurder een zogenaamde “tuinbijdrage” voor deze “kijktuin”: € 11,66 per maand. Voor dit bedrag werd de tuin goed onderhouden en had
de huurder dus mooi uitzicht. In een op 4 november 2013 gepubliceerd arrest van het hof Amsterdam
werd geoordeeld of huurder deze tuinbijdrage verschuldigd was.
Voorafgaand aan de uitspraak van het

aanhorigheid moeten worden voldaan

stand van een eerdere uitspraak van

hof had de kantonrechter geoordeeld

uit de huursom en niet uit de service-

dit hof uit 2009.

dat de tuinbijdrage niet terecht was: de

kosten, aldus het hof. Dat zou slechts

tuin behoorde niet bij het gehuurde als

anders zijn indien huurder zelf ver-

dat de Japanse jurisprudentie een der-

een zogenaamde onroerende aanho-

plicht zou zijn de tuin te onderhouden.

gelijke kwestie geheel anders oplost.

righeid. Het betrof slechts een kijk-

Maar dat was niet het geval omdat de
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tuin niet toegankelijk was voor de
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ter Ooka in het boek van Bertus Aafjes

enkele “kijkgenot van de tuin” kan wel

Met dit oordeel verwierp het hof ook

Overigens is vermeldenswaardig
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worden aangemerkt als een tot het ge-

de tweede stelling van de verhuurder,

student boven een eethuisje genoot

huurde behorende onroerende aanho-

inhoudende dat er een “eigensoortige”

van de exquise geuren van gerechten

righeid dat plaatsvindt als onderdeel

overeenkomst voor de tuin tot stand

die hij niet kon betalen. De restaurant-

van de huurovereenkomst. Die huur-

was gekomen op grond waarvan huur-

houder pikte dat niet en eiste betaling

overeenkomst is dan vervolgens bepa-

der een bijdrage zou moeten betalen.

voor dat genot. Rechter Ooka vroeg de

lend voor de rechten en plichten van

Omdat het kijkgenot van de tuin deel

rechtenstudent te rammelen met zijn

partijen met betrekking tot die tuin.

uitmaakt van de huurovereenkomst

portemonnee en vond dat recht ge-

kon een dergelijke eigensoortige over-

daan was: “de geur van eten is nu be-

berekend worden? Neen, want de ex-

eenkomst niet worden aangenomen.

taald met de klank van geld”.

ploitatiekosten van een onroerende

Met deze uitspraak neemt het hof af-

Mogen daarvoor dan servicekosten
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