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Uitgifte zelfbouwkavels door gemeenten
Zelfbouwkavels kennen een toenemende populariteit. Vaak zijn daarvoor meer belangstellenden.
Uitgifte daarvan door gemeenten geschiedt dan ook soms gewoon door loting en soms aan degene
met het beste plan. In beide gevallen zijn er in de regel derden die achter het net gevist hebben en
op het vinkentouw zitten. Zeker als deze derde als eerste op de reservelijst staat. Twee kort
gedingvonnissen illustreren de weerbarstige praktijk.
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gemeente zich blijkens de

voldoende positieve

voor alle betrokkenen lang niet altijd

inschrijvingsvoorwaarden enige

aanknopingspunten hebben gegeven

voorspelbaar.

beleidsvrijheid voorbehouden voor de

om uiteindelijk tot een door B&W

O mg e v i n g s r e c h t

Is een luifel aan de voorgevel van een café vergunningsvrij?
Onlangs stond de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘’Afdeling’’) in een
Nijmeegse kwestie voor deze vraag gesteld.

Medio 2014 heeft de gemeente

tegen een luifel aan de voorgevel van

de luifel niet alleen ter bescherming

Nijmegen handhavend opgetreden

een café. Volgens de gemeente dient

van de gevel van het café, maar ook
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ter bescherming van de bezoekers van

Na tevergeefs bezwaar te hebben

het terras van het café. In dat geval is

gemaakt tegen het handhavingsbesluit

De Afdeling komt tot het oordeel dat

een omgevingsvergunning vereist,

en beroep te hebben ingesteld tegen

de luifel aan de voorgevel van het café

aldus de gemeente. Volgens de

de voor hem nadelige beslissing op

als een zonwering moet worden

caféhouder heeft de gemeente ten

bezwaar, heeft de caféhouder deze

aangemerkt. Hierbij neemt de Afdeling

onrechte het handhavingsbesluit

kwestie aan de orde gesteld bij de

in aanmerking dat de luifel inklapbaar

genomen. De caféhouder meent dat in

Afdeling.

is, bevestigd is aan de voorgevel en

dit geval geen omgevingsvergunning

mede tot doel heeft om de zon op de

nodig is voor de luifel. Hij voert daartoe

De Afdeling overweegt dat in de wet

gevel van het pand te weren. De

aan dat sprake is van een zonwering,

geen definitie is neergelegd van

afmeting van de maximale uitkraging

welke in de wet is neergelegd als

zonwering. Ook in de toelichting bij de

van de luifel leidt niet tot een ander

zijnde een bouwactiviteit waarvoor

bepaling waarin is neergelegd dat voor

oordeel, nu de wet op dat punt geen

geen omgevingsvergunning vereist is.

onder meer een zonwering geen

eisen stelt. De omstandigheid dat de

Het gaat in dit geval om een

omgevingsvergunning is vereist, is die

luifel bezoekers van het terras ook

uitkragende luifel die op een hoogte

niet te vinden. Uit de omstandigheid

beschermt tegen regen, zoals de

van ongeveer 4 meter tegen de

dat een zonwering in die bepaling

gemeente stelt, betekent niet dat de

voorgevel van het café is aangebracht.

tezamen wordt genoemd met een

luifel niet kan worden aangemerkt als

De luifel is 6,50 meter breed en

rolhek, luik of rolluik kan, anders dan

zonwering.

bestaat uit een schaarconstructie die

de gemeente meent, niet worden

kan in – en uitklappen en is

afgeleid dat een zonwering primair

Dit brengt met zich mee dat de

opgespannen met een doek. In

moet dienen ter bescherming van een

gemeente niet bevoegd was

volledig uitgeklapte vorm heeft de luifel

gevel van een gebouw. Blijkens de

handhavend op te treden tegen de

een lengte van ongeveer 6,1 meter en

bepaling worden aan een zonwering

luifel.

heeft de luifel een grootte die

geen aanvullende eisen gesteld inzake

nagenoeg gelijk is aan de omvang van

de plaatsing en constructie, enkel het

het terras van het café.

vereiste dat de zonwering aan of in
een gebouw moet zijn geplaatst.
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Intrekking vergunningen na 13 jaar
In een recente uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de
‘’Afdeling’’) de jurisprudentie over de intrekking van een omgevingsvergunning voor bouwen ook van
toepassing verklaard op de intrekking van een vergunning voor monumenten.

Eind 2013 heeft de gemeente

behoeve van de verbouwing en

grondslag gelegd dat gedurende 13 jaar

Wageningen de in 2000 aan appellante

restauratie van een monumentaal pand

geen gebruik is gemaakt van deze

verleende monumentenvergunning,

in Wageningen ingetrokken. Daaraan

vergunningen.

bouwvergunning en sloopvergunning ten

heeft de gemeente onder meer ten
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Vervolg omgevingsrecht
In de wet is neergelegd dat een

gemeente in dit geval gebruik mocht

bevestigend. De ingetrokken

omgevingsvergunning kan worden

maken van deze bevoegdheid.

vergunningen zijn verleend aan

ingetrokken indien 3 jaar, dan wel in het
geval de omgevingsvergunning
betrekking heeft op het bouwen van een
bouwwerk, voor zover 26 weken, geen
handelingen zijn verricht met

appellante en appellante heeft
In de uitspraak beantwoordt de Afdeling
allereerst de vraag of appellante nog wel
belang heeft bij de beoordeling van dit

aannemelijk gemaakt dat zij schade lijdt
als gevolg van het intrekkingsbesluit,
aldus de Afdeling.

hoger beroep, nu zij het pand eind 2012
heeft verkocht aan De Stichting

De Afdeling overweegt, onder verwijzing

Gemeente Wageningen Knapt Op. Deze

naar eerdere rechtspraak, dat bij de

vraag beantwoordt de Afdeling

toepassing van de bevoegdheid tot het

intrekken van de bouwvergunning het

In deze bewijsopdracht is appellante niet

wijten is dat nog geen gebruik is

college beleidsvrijheid toekomt, hetgeen

geslaagd. Daarbij neemt de Afdeling in

gemaakt van de vergunningen. Het

met zich meebrengt dat het

aanmerking dat het plan van de

belang van een actueel

toetsingskader wordt gevormd door de

Stichting Gemeente Wageningen Knapt

vergunningenbestand mocht het college

vraag of het college in redelijkheid tot

Op met het pand niet kan worden

meewegen bij zijn besluitvorming.

het besluit tot intrekking heeft kunnen

gerealiseerd met de verleende

Verder wordt daarbij betrokken dat een

komen. Dit geldt eveneens voor de

vergunningen. De verleende

nieuw bestemmingsplan zal worden

intrekking van de sloopvergunning.

vergunningen zien op het realiseren van

vastgesteld en het bouwplan dat met de

een woongebouw met een aantal

vergunningen mogelijk wordt gemaakt

wooneenheden, terwijl de Stichting

daar niet in past. Ten aanzien van het

Gemeente Wageningen Knapt Op

belang van de monumentenzorg wordt

voornemens is het pand te verbouwen

voorts overwogen dat het monument als

ten behoeve van een brouwerij,

gevolg van de intrekking van de

proeflokaal en woonunit. Daarnaast is

vergunningen niet verloren zal gaan.

gebruikmaking van de
omgevingsvergunning. In deze uitspraak
staat tussen partijen ter discussie of de

Verder overweegt de Afdeling, onder
verwijzing naar een eerdere uitspraak
van de Afdeling, dat de enkele
omstandigheid dat de houder van een
bouwvergunning niet aannemelijk weet
te maken dat hij alsnog de
bouwvergunning binnen korte termijn zal
benutten voldoende is om de intrekking
van een ongebruikte bouwvergunning te
rechtvaardigen. De Afdeling overweegt
hierbij dat dit ook geldt voor de
intrekking van een

gebleken dat voor de financiering van
het project onder meer een bijdrage van
de gemeente Wageningen is vereist
terwijl de gemeente vooralsnog niet
bereid is gebleken een bijdrage te
leveren. Ook is niet aannemelijk
gemaakt dat het aan het college te

Het college mocht zijn belang bij het
intrekken van de vergunningen aldus
zwaarder laten wegen dan het belang
van appellante bij het behouden van de
vergunningen. Het hoger beroep wordt
ongegrond verklaard.

monumentenvergunning.
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