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Belanghebbende dient binnen twee weken nadat hij van het bestaan van het besluit op de hoogte is
geraakt, daartegen op te komen
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Bij besluit van 5 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda aan vergunninghouder een vergunning verleend voor het uitbreiden van
een pand in Breda door het realiseren van acht zelfstandige appartementen (bouwplan 1).
Bij besluit van 19 maart 2014 heeft het college aan vergunninghouder voor hetzelfde adres vergunning verleend voor het plaatsen van een brandtrap, het naar
achteren verschuiven van de voorgevel en het aanpassen van een raampartij bij het pand (bouwplan 2).
Wederpartij woont in de nabijheid van het perceel en vreest dat de realisering van de bouwplannen zijn woon‐ en leefklimaat zal aantasten. Wederpartij heeft
bezwaar en vervolgens beroep ingesteld tegen beide besluiten. De rechtbank heeft op 23 maart 2015 het beroep gegrond verklaard, de beslissing op bezwaar
vernietigd en het college gelast een nieuw besluit op bezwaar te nemen. Bij besluiten van 16 juli 2015 heeft het college, onder aanvulling van de motivering, het
bezwaar tegen bouwplan 1 niet‐ontvankelijk verklaard (besluit 1) en het bezwaar tegen bouwplan 2 opnieuw ongegrond verklaard (besluit 2).
Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft het college hoger beroep ingesteld en de wederpartij heeft incidenteel hoger beroep ingesteld. Ter zitting heeft
wederpartij zijn incidentele hoger beroep ingetrokken.
Partijen twisten onder andere over de vraag of het bezwaar tegen vergunning 1 tijdig is ingediend.
ABRvS: aangezien het college geen belang meer heeft bij de beoordeling van zijn hoger beroep indien komt vast te staan dat de besluiten van 16 juli 2015 rechtmatig
zijn, beoordeelt de Afdeling eerst de rechtmatigheid van deze besluiten.
Een belanghebbende, die niet door middel van kennisgeving of publicatie op de hoogte is gesteld van een op de juiste wijze bekend gemaakt besluit, dient in beginsel
binnen twee weken nadat hij van het bestaan van het besluit op de hoogte is geraakt, daartegen op te komen. Wederpartij was naar eigen zeggen begin februari 2014
van de bouwplannen op de hoogte, maar heeft nagelaten om binnen twee weken bezwaar te maken. Het college heeft het bezwaar tegen besluit 1 terecht niet‐
ontvankelijk verklaard.
Over besluit twee merkt de Afdeling het volgende op. Het standpunt van het college met betrekking tot de brandtrap, dat de belangen die gediend zijn met de
veiligheid van de bewoners prevaleren boven het belang dat wederpartij heeft bij het voorkomen van de door hem gevreesde overlast, is niet onredelijk.
Het college mag voorts, hoewel het niet aan een welstandsadvies is gebonden en de verantwoordelijkheid voor welstandtoetsing bij hem berust, aan het advies in
beginsel doorslaggevende betekenis toekennen. Tenzij het advies naar inhoud of wijze van totstandkoming zodanige gebreken vertoont dat het college dit niet – of
zonder meer – aan zijn oordeel omtrent de welstand ten grondslag heeft mogen leggen, behoeft het overnemen van een welstandsadvies in beginsel geen nadere
toelichting. Niet is gebleken dat het advies van de welstandcommissie zodanige gebreken vertoont dat het college dit advies niet aan zijn oordeel omtrent de welstand
en de cultuurhistorische waarde van bouwplan 2 ten grondslag heeft mogen leggen.
Nu het door wederpartij ingestelde beroep tegen besluit 2 ongegrond is, heeft het college geen belang meer bij de beoordeling van de hogerberoepsgrond.
mr.drs. C.C.J. (Carmen) Hartendorf, Lexquis
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