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Beroep op norm uit planregels kan op grond van het relativiteitsbeginsel niet tot vernietiging van het
besluit leiden

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1825  ‐ Op SmartNewz sinds: 7 juni 2018

Een inwoner uit Mheer heeft zonder omgevingsvergunning in zijn tuin een zwembad van 5 m breed en 10 m lang aangelegd. De buurman heeft het college van
burgemeester en wethouders van Eijsden‐Margraten verzocht om handhavend op te treden.

Vervolgens is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, te weten het ontgraven ten behoeve van een zwembad, aangevraagd en
verleend. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat voor de activiteit bouwen op grond van artikel 3, aanhef en vijfde lid, van bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht geen omgevingsvergunning is vereist. Voorts heeft het college zich op het standpunt gesteld dat de aanvraag in overeenstemming is met het
bestemmingsplan.

Afdeling: in de planregels is opgenomen dat binnen de bestemming (van het betreffende perceel) uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, morgen worden
gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Deze norm strekt kennelijk niet tot bescherming van de belangen van de omwonende. Voor de
omwonende is het immers van belang om gevrijwaard te blijven van de ruimtelijke invloed van het zwembad en niet van belang om het in de norm genoemde belang
te beschermen, te weten de bescherming en veiligstelling van de in de grond aanwezige of verwachte archeologische waarden. De belangen van de omwonende zijn
daar ook niet mee verweven. Het beroep op de norm uit de planregels kan op grond van het relativiteitsbeginsel dan ook niet tot vernietiging van het besluit leiden.

In de planregels is opgenomen dat een ontgraving van meer dan 0,30 m diepte slechts toelaatbaar is wanneer vooraf advies is gevraagd aan de
Monumentencommissie. De rechtbank heeft terecht overwogen dat uit het advies van de Monumentencommissie niet volgt dat zij akkoord gaat met een ontgraving
van meer dan 0,30 m diepte. In het advies staat "De commissie adviseert om met het ontgraven met minder dan 0,30 m, ten opzichte van de oude situatie, akkoord
te gaan." Dat er een akkoord is gegeven op de tekening behorend bij het besluit, maakt dit niet anders.

De rechtbank heeft in haar uitspraak tot uitdrukking gebracht dat het besluit van 13 september 2016 zal worden vernietigd, maar heeft zij nagelaten dat besluit in het
dictum te vernietigen Dit is in strijd met artikel 8:77, eerste lid, aanhef en onder c, van de Awb.

De Afdeling ziet aanleiding te bepalen dat de aan het besluit van het college verbonden rechtsgevolgen in stand blijven. Het college heeft na het instellen van hoger
beroep aan de Afdeling een advies van de Monumentencommissie overgelegd, waarin de Monumentencommissie aangeeft dat zij akkoord kan gaan met het afgraven
van meer dan 0,30 m conform de goedgekeurde tekeningen.

Mw. mr.drs. C.C.J. Hartendorf (Lexquis)
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