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Geen zienswijze ingediend over geluid of geur? Dan voortaan wél
in beroep!
Sinds de uitspraak van de Afdeling op 1 november 2006 was het duidelijk: beslissingen in een milieuvergunning over verschillende categorieën milieugevolgen, zoals geluid en geur, werden beschouwd
als 'onderdelen' in de zin van artikel 6:13 Awb. Dat betekende jarenlang dat in beroep alleen die onderdelen aan de orde konden worden gesteld, die reeds eerder in een zienswijze naar voren waren
gebracht. Niet in de zienswijzeperiode geklaagd over geur? Dan ook niet in beroep over geur. De
Raad van State is echter sinds 9 maart 2011 'om' ! Het ging om een revisievergunning voor een paarden- en fokzeugenhouderij.
De afgelopen jaren is de vraag, of overheidsopdrachten in het kader van gebiedsontwikkeling aanbesteed
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Rechtspraak

NEN-normen in het Bouwbesluit
Op de laatste dag van 2008 oordeelde de rechtbank Den Haag dat NEN-normen in het Bouwbesluit
niet verbindend waren. Deze uitspraak heeft tot de nodige commotie geleid. Inmddels heeft de hoogste bestuursrechter, de ABRvS, zich op 2 februari 2011 over deze kwestie gebogen en ook de civiele
rechter (gerechtshof Den Haag) op 16 november 2010 in hoger beroep tegen het vonnis van de
rechtbank Den Haag. Tegen die laatste uitspraak is inmiddels cassatie ingesteld en dient het oordeel
van de hoogste civiele rechter (Hoge Raad) afgewacht te worden.
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Nieuwsflits
... Beroep tegen een
projectuitvoeringsbesluit in het kader
van de Crisis- en Herstelwet heeft
schorsende werking. Die kan niet
worden opgeheven met een voorlopige
voorziening, aldus een uitspraak van de
ABRvS op 24 februari 2011. ...
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Bezinning op het omgevingsrecht
Ook de rijksoverheid heeft al een tijd in de gaten, dat de juridische veranderingen in het omgevingsrecht voor een generalist niet gemakkelijk meer te doorgronden zijn en vaak zelfs tot ongerijmde uitkomsten (kunnen) leiden.
Sinds de jaren zeventig heeft het ruimte-
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Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige
besluiten
Na jaren van voorbereiding is half februari 2011 het wetsvoorstel “nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten” ingediend dat een aanvulling zal vormen op de Algemene
wet bestuursrecht en voorziet in bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding. Inmiddels heeft op 21 maart jl. ook de voorbereiding van dit wetsvoorstel plaatsgevonden in de vaste
Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie.
Zoals uit de titel van het wetsvoorstel
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procedure bij de bestuursrechter be-
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ziet de regeling voor nadeelcompensa-

schadebedragen is de civiele rechter

matig overheidshandelen. Bovendien

tie wel in een vergoeding voor schade

exclusief bevoegd.

moet het nadeel uitgaan boven een

ten gevolge van (rechtmatig) feitelijk

normaal maatschappelijk risico. Over

overheidshandelen. Bepaald verbeterd

harmonisering van de schadevergoe-

wat ‘onevenredig’ en ‘normaal maat-

is de regel met betrekking tot beroep

dingsprocedures houdt de wetgever

schappelijk risico’ is zijn de nodige

tegen een (afwijzend) zelfstandig

wel rekening met een aanzuigende

vragen door de vaste Kamercommis-

schadebesluit. Op grond van de huidi-

werking van schadeverzoeken door

sie gesteld; hoewel daarover nogal wat

ge rechtspraak is beroep tegen een

het wetsvoorstel. Om die reden is be-

rechtspraak is. Vergoeding bij nadeel-

dergelijk besluit alleen mogelijk indien

paald dat overheden voor de behan-

compensatie is gebaseerd op het

ook beroep mogelijk was tegen het on-

deling van schadeverzoeken een leges

Franse égalité-beginsel en dekt naar

derliggende schade veroorzakende

van maximaal € 500,-- mogen vragen.

haar aard nooit de volledige schade.

besluit. Het nieuwe wetsvoorstel ver-

Daarnaast verwacht de wetgever de

Momenteel wordt nadeelcompensatie

ruimt dit verband: schade hoeft niet zo

aanzuigende werking te temperen

gefragmenteerd geregeld in diverse

zeer veroorzaakt te zijn door het on-

door het invoeren van kostendekkende

wetten (bijvoorbeeld planschade) en

derliggende voor beroep vatbare be-

griffierechten bij gerechtelijke procedu-

buitenwettelijke regelingen (bijvoor-

sluit maar mag ook veroorzaakt zijn

res vanaf 2013.

beeld Regeling nadeelcompensatie

door een overheidshandeling ter uit-

Betuweroute). Het wetsvoorstel beoogt

voering van dat onderliggende besluit.

Kamer blijkt het wetsvoorstel in grote

harmonisatie daarvan.

Bij onrechtmatige overheidsbesluiten

lijnen goed ontvangen te zijn.

Een ander onderwerp is de schade-

Vanwege de vereenvoudiging en

Uit de eerste behandeling door de
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