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Hoogedelachtbaar college, 

 

Naar aanleiding van de tussenuitspraak en einduitspraak van de Rechtbank Gelderland van resp. 

30 juli en 19 december 2019 heb ik namens het college hoger beroep ingesteld bij uw Afdeling.  

U heeft het hoger beroep bevestigd bij brief van 29 januari 2020 en heeft mij in de gelegenheid 

gesteld tot en met 26 februari 2020 de gronden van beroep in te dienen. Bijgaand treft u deze 

aan. 

 

Inleiding 

Op 4 oktober 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van het 

reeds jaren bestaande gebruik. Op 30 november 2017 is een tijdelijke omgevingsvergunning ver-

leend voor een periode van 10 jaar voor de inpandige opslag. De vergunning is geweigerd voor 

de steigerhoutbewerking, metaalbewering en buitenopslag. 

Tegen dit besluit is vervolgens bezwaar gemaakt. Op 2 juli 2018 is op de bezwaarschriften beslo-

ten en zijn de bezwaren ongegrond verklaard. 

De rechtbank heeft op 30 juli 2019 een tussenvonnis gewezen. Hierin stelt de rechtbank dat er 

sprake is van een gebrek en stelt cliënt in de gelegenheid dit gebrek te herstellen. Bij vonnis van 

19 december 2019 oordeelt de rechtbank dat het gebrek niet hersteld is. De rechtbank geeft ver-

volgens aan dat herstel niet mogelijk is en dat daarom niet alleen het besluit op bezwaar van  

2 juli 2018 wordt vernietigd maar ook de omgevingsvergunning (besluit van 30 november 2018) 

wordt herroepen. 

 

Beroepsgronden 

De hoger beroepsgronden komen kort gezegd op het volgende neer. 

Cliënt is van oordeel dat de rechtbank een onjuiste conclusie heeft getrokken in het tussenvonnis, 

de rechtbank heeft vervolgens ten onrechte het bestreden besluit herroepen. De rechtbank heeft 

ten onrechte het primaire besluit aangetast. Hij is daarmee in de bevoegdheid van het bestuursor-

gaan getreden. In tegenstelling tot wat de rechtbank meent, was er niet maar één mogelijke op-

lossing voor handen. Dat heeft de rechtbank miskend. 
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Algemeen 
Het perceel Harderwijkerweg 132 is gelegen binnen de begrenzingen van het bestemmingsplan 

“Het Tonselse Veld 1987” en is bestemd tot pluimveehouderij AP. Op grond van regel 8 van de 
planvoorschriften zijn de aangewezen gronden bestemd voor pluimveehouderij. 

 

Niet ter discussie staat is dat de huidige activiteiten in strijd zijn met de bestemming. Cliënt heeft 

door middel van vergunningverlening de strijdige situatie ter plaatse zoveel mogelijk willen beper-

ken. Zo zijn uitsluitend de inpandige activiteiten, droge opslag, vergund en zijn de buitenopslag en 

bewerking voor steigerhout en metaalbewerking niet vergund. 

 

Op basis van het bestemmingsplan is droge opslag ter plaatse toegestaan, echter alleen voor zo-

ver het ten dienste van de pluimveehouderij is. Omdat dat ter plaatse niet wordt geëxploiteerd, 

heeft cliënt een tijdelijke vergunning verleend. Daarmee is naar het oordeel van cliënt ook geen 

enkel belang verder geschaad en ook vanuit ruimtelijk oogpunt valt niet in te zien waarom de bin-

nen activiteiten in strijd met een goede ruimtelijke ordening is. Datgene wat ter plaatse  

 

Tijdelijke vergunning 

Cliënt heeft een discretionaire bevoegdheid om wel of geen tijdelijke ontheffing te verlenen van 

het bestemmingsplan. De rechtbank had dit terughoudend moeten toetsen. Uiteraard mag van het 

college worden verwacht dat er een deugdelijke en kenbare motivering aan het besluit ten grond-

slag ligt. Echter een inhoudelijke belangenafweging is aan het bestuursorgaan voorbehouden. 

 

Artikel 2:12 Wabo jo art 4 lid 11 bijlage 2 Bor maakt het mogelijk om voor een periode van 10 jaar 

af te wijken van het bestemmingsplan wanneer de activiteit niet in strijd is met een goede ruimte-

lijke ordening.  

 

Voor toepassing van artikel 2:12 eerste lid onder a 2o Wabo heeft cliënt beleid vastgesteld. Zo is 

er een algemene bepaling (zie artikel 3.3) die stelt dat ontheffing enkel verleend wordt indien 

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a) Het straat-en bebouwingsbeeld; 

b) De woonsituatie; 

c) De verkeersveiligheid; 

d) De sociale veiligheid; 

e) De milieusituatie; 

f) De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

Daarnaast zijn er de specifieke beleidsregels van toepassing die zijn vermeld onder 3.4 van het 

beleid. 

 

Onder artikel 11.3 zijn de beleidsregels voor een ander gebruik van gronden of bouwwerken op-

genomen. Hierin is bepaald dat er maatwerk moet worden geleverd en dat altijd aan de algemene 

regels, artikel 3.3, moet zijn voldaan. 

Cliënt is van oordeel dat door vergunningverlening de bestaande situatie vanuit ruimtelijk oogpunt 

werd verbeterd. 

 

Tussenuitspraak van 30 juli 2019 

Allereerst de opmerkingen ten aanzien van de tussenuitspraak van de rechtbank. De rechtbank 

stelt in RO 2 dat de vergunning niet voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Daartoe stelt de 

rechtbank dat de vergunde activiteiten niet passen binnen het provinciaal beleid. 
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Cliënt deelt de mening van de rechtbank niet. Als eerste heeft de discussie bij de rechtbank 

plaatsgevonden of er sprake was van een bedrijventerrein. Namens cliënt is aangegeven dat daar 

geen sprake van was. Het betreft hier een tijdelijke omgevingsvergunning en de vergelijking naar 

de uitspraak van Uw Afdeling over een bedrijventerrein is niet juist. Uw Afdeling heeft het bestem-

mingsplan (Tonselseveld 2014) vernietigd omdat daar sprake was van een uitbreiding van de be-

drijfsmatige activiteiten. Dat is hier in het geheel niet aan de orde. Sterker nog door de vergunning 

is juist een beperking opgelegd aan de mogelijkheden op het perceel. 

 

Cliënt is van oordeel dat zij een discretionaire bevoegdheid heeft bij het verlenen van een tijdelijke 

omgevingsvergunning. Uiteraard moet deze voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Het is 

aan de rechtbank om de overweging van cliënt marginaal te toetsen. Naar het oordeel van cliënt 

is de rechtbank hierin doorgeschoten en heeft een onjuiste toetsingsmaatstaf gehanteerd. 

De ter discussie staande vergunning maakt geen onderdeel uit van een bedrijventerrein. Het is 

een op zichzelf staande vergunning die ook in die hoedanigheid beoordeeld moet worden. Dat 

heeft de rechtbank miskend. 

 

Uitspraak van 19 december 2019 

De rechtbank heeft cliënt opgedragen een nadere motivering waarom de vergunning voldoet aan 

een goede ruimtelijke ordening. Bij brief van 8 oktober 2019 heeft cliënt gereageerd naar de 

rechtbank.   

Cliënt heeft in die brief verwezen naar het regionaal programma bedrijvigheid Noord Veluwe (ver-

der RPG).  In het RPG is in paragraaf 3.2.2. o.a. het volgende aangegeven: 

” Voor de gemeente Ermelo geldt dat diverse percelen in het Tonselse Veld (die worden ontsloten 

via de Harderwijkerweg) reeds lange tijd via tijdelijke vergunningen in gebruik zijn met ene be-

drijfsbestemming. De provincie Gelderland is akkoord met het bestemmen van de huidige bedrij-

vigheid, maar niet met de eerde geplande uitbreiding (pag. 10)”.  
 

Het RPG is door GS van Gelderland op 13 november 2019 bekrachtigd. 

 

De huidige activiteiten kunnen worden vergund. Daar was ook reden toe, gelet op de algehele 

ontwikkeling. 

 

Onjuist oordeel rechtbank 

De rechtbank heeft geoordeeld dat de verleende vergunning in strijd was met een goede ruimte-

lijke ordening. Vervolgens stelt de rechtbank dat herstel, de motivering van het besluit, niet moge-

lijk is. Een onjuiste conclusie van de rechtbank getuige ook wel dat het RPG is vastgesteld door 

de gemeenten en bekrachtigd door GS.  

 

De rechtbank vervolgt verder dat het bestreden besluit moet worden vernietigd. Wanneer de 

rechtbank het bij dat oordeel had gelaten, was cliënt in de gelegenheid geweest een nieuwe be-

slissing op bezwaar te nemen. Desondanks heeft de rechtbank een verkeerd oordeel geveld. 

 

De rechtbank is niet ingegaan op de stelling van cliënt dat ook wanneer er sprake zou zijn van 

strijdigheid met provinciaal beleid, dit nog niet automatisch met zich meebrengt dat er ook geen 

goede ruimtelijke ordening is. De rechtbank heeft daarover niets overwogen. Daarbij is cliënt ook 

niet van oordeel dat er sprake is van strijdigheid met provinciaal beleid. Van meet af aan is cliënt 

van oordeel geweest dat de vergunning vanuit ruimtelijk oogpunt vergund kon worden.  Dat de 

motivering wellicht wat dunnetjes was, maakt het oordeel van cliënt niet anders.  

 

Rechtbank treedt in bevoegdheid bestuursorgaan 

Bij uitstek is het aan het bestuursorgaan om een besluit te nemen met in achtneming van alle re-

levante feiten en omstandigheden.  
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De rechtbank kan zelf in de zaak voorzien indien er rechtens slechts één uitkomst mogelijk is. Dat 

is in dit geval niet aan de orde. De rechtbank heeft ten onrechte de bevoegdheid van het college 

beknot. Het had de rechtbank bekend moeten zijn dat het RPG elk moment vastgesteld kon wor-

den en derhalve tevens als toetsingskader mocht dienen voor de ruimtelijke onderbouwing. Nog 

afgezien van het feit dat cliënt van oordeel is dat dit document op zich niet noodzakelijk was voor 

een goede ruimtelijke onderbouwing.  

 

De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat er rechtens maar één uitkomst mogelijk was. Hij 

heeft ten onrechte de omgevingsvergunning herroepen. Het was niet aan de rechtbank om, zeker 

bij een discretionaire bevoegdheid van het college, zelf in de zaak te voorzien.  

 

Het lag op de weg van het college om alsnog op bezwaar te beslissen. De tijdelijke vergunning 

was dan in stand gebleven. De rechtbank heeft dat miskend en alleen al om die reden kan de uit-

spraak niet in stand blijven. 

 

Bestuurlijke lus 

Cliënt geeft uw Afdeling, subsidiair, nog het volgende in overweging. Er is nu een vacuüm ont-

staan ten aanzien van vergunningverlening. Doordat de vergunning is herroepen is deze van ta-

fel. Naar het oordeel van cliënt heeft de rechtbank de intentie gehad dat de vergunning geweigerd 

moet worden. Zo heeft zij dat echter niet expliciet in het dictum opgenomen. Cliënt acht zich ech-

ter niet vrij om alsnog op aanvraag te besluiten, gelet op de motivering van het vonnis. Cliënt kan 

zich vinden in het oordeel van de rechtbank dat de motivering van het bestreden besluit beter 

kan. Zij wenst dat dan ook graag in onderstaande procedure alsnog te doen en verzoekt uw Afde-

ling dan ook de bestuurlijke lus toe te passen en cliënt in de gelegenheid te stellen de vergunning 

alsnog nader te onderbouwen op grond van de meest recente gegevens. Die ruimtelijke onder-

bouwing is ook beschikbaar. Dat maakt echter wel dat eerst de vernietiging en herroeping van de 

vergunning gecorrigeerd moet worden door uw Afdeling. 

 

Conclusie 

Gelet op het vorenstaande is cliënt van oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld 

dat voor de tijdelijke omgevingsvergunning geen ruimtelijke onderbouwing is te geven. Dat heeft 

cliënt ook gedaan. De vergunde activiteiten gaven een beter ruimtelijk beeld dan de oude situatie. 

Er was geen sprake van een bedrijventerrein zoals bedoeld in de beroepsprocedure bij uw Afde-

ling. De rechtbank heeft ten onrechte zelf in de zaak voorzien en daarbij ook nog een onjuist oor-

deel geveld. Ik geef u dan ook in overweging de bestreden uitspraak te vernietigen en cliënt de 

mogelijkheid te geven de motivering van de omgevingsvergunning aan te passen aan de meest 

recente gegevens en in het geding te brengen. 

 

Een afschrift van deze brief zond ik aan mr. W. Visser via klantenservice@achmeareachtsbij-

stand.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

R.A. Oosterveer 

 


