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Geen verschoonbare termijnoverschrijding na mogelijk onvolledige publicatie omgevingsvergunning
reclamezuil Aldi Apeldoorn

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:728  ‐ Op SmartNewz sinds: 27 maart 2017

Bij besluit van 6 augustus 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders vergunning verleend aan Duijnhoeve Beheer B.V. voor het oprichten van een
supermarkt aan de Koninginnelaan 40c te Apeldoorn. Aldi is huurder van het pand op het perceel. Twee bewoners hebben bezwaar ingesteld tegen de vergunning voor
zover de omgevingsvergunning is verleend voor plaatsing van een reclamezuil aan het begin van de inrit naar de supermarkt, naast hun woning. Het college heeft het
bezwaar niet‐ontvankelijk verklaard, wegens het niet tijdig indienen van bezwaar. De rechtbank heeft de beslissing op bezwaar vernietigd, maar overwogen dat de
verleende omgevingsvergunning niet ziet op de plaatsing van een inmiddels gerealiseerde reclamezuil.

Duijnhoeve en Aldi hebben hoger beroep ingesteld en voeren aan dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de verleende omgevingsvergunning geen
betrekking heeft op de inmiddels gerealiseerde reclamezuil. Uit het besluit van 6 augustus 2014 valt volgens Duijnhoeve en Aldi niet af te leiden dat het college heeft
beoogd de aanvraag gedeeltelijk te weigeren. De aanvrager mocht ervan uitgaan dat een aanvraag die niet wordt geweigerd conform de aanvraag is verleend. Nu geen
rechtsmiddelen zijn ingesteld binnen de daarvoor geldende bezwaartermijn, is de omgevingsvergunning volgens Duijnhoeve en Aldi in rechte onaantastbaar geworden
en heeft deze formele rechtskracht gekregen. De rechtbank heeft ten onrechte alsnog een afwijkend rechtsoordeel gegeven over de reikwijdte van de onherroepelijke
omgevingsvergunning en is hiermee volgens Duijnhoeve en Aldi buiten de omvang van het geschil getreden.

ABRvS: Bij het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning is het moduleblad "Reclame" gevoegd waarin de desbetreffende reclamezuil met bijbehorende
afmetingen uitdrukkelijk is vermeld. Het aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen maakt als gewaarmerkte bijlage onderdeel uit van de verleende
omgevingsvergunning. Dit geldt eveneens voor de bouwtekeningen waarop de reclamezuil is ingetekend. Het voorgaande in aanmerking genomen, ziet de verleende
omgevingsvergunning onder meer op het plaatsen van de reclamezuil. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat het bezwaar op onjuiste gronden niet‐
ontvankelijk is verklaard omdat de omgevingsvergunning niet mede het plaatsen van de reclamezuil omvat.

De Afdeling geeft alsnog een oordeel omtrent de vraag of de termijnoverschrijding van de twee bewoners verschoonbaar is. In de publicatie van de
omgevingsvergunning in het Apeldoorns Stadsblad is vermeld dat omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten van een bedrijfspand (supermarkt) en het
plaatsen van een erfafscheiding op het perceel. Naar het oordeel van de Afdeling kan in het midden blijven of de publicatie voldoende informatie bevat op grond
waarvan kan worden geoordeeld dat het op de weg van de bewoners lag om zich ervan te vergewissen of aanleiding bestond bezwaar te maken tegen het besluit. Zoals
de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 19 augustus 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2638 ) dient een belanghebbende, die niet door middel van
kennisgeving of publicatie op de hoogte is gesteld van een op de juiste wijze bekendgemaakt besluit, in beginsel binnen twee weken nadat hij van het bestaan van het
besluit op de hoogte is geraakt, daartegen op te komen. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat de bewoners niet binnen twee weken nadat zij van de volledige
strekking van het besluit op de hoogte zijn geraakt daartegen bezwaar hebben kunnen maken. Het bezwaar is door het college terecht niet‐ontvankelijk verklaard.
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