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Gesteggel over een schutting in Giethoorn; college mag advies welstandscommissie volgen
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2053

‐ Op SmartNewz sinds: 24 juni 2018

Buren te Giethoorn hebben aan de achterzijde van hun percelen een watergang liggen. Deze watergang is in eigendom bij de respectievelijke buren. De ene buur
(vergunninghouder) heeft op het achtererf van zijn perceel nabij de erfgrens met de andere buur een niet‐mandelige schutting geplaatst. Voor deze schutting is een
omgevingsvergunning vereist. In februari 2016 heeft de buurman het college gevraagd om handhavend op te treden, omdat de schutting een welstandsexces zou zijn.
Op 2 juni 2016 heeft de welstands‐ en monumentencommissie Het Oversticht (hierna: de welstandscommissie) zich op het standpunt gesteld dat de schutting niet in
strijd is met redelijke eisen van welstand. Naar aanleiding van een ambtelijke waarschuwing heeft vergunninghouder een omgevingsvergunning aangevraagd. Het
college heeft de vergunning verleend.
Afdeling: Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8987) mag het college, hoewel het niet aan een
welstandsadvies is gebonden en de verantwoordelijkheid voor welstandstoetsing 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 niet zonder meer ‐ aan zijn oordeel omtrent de
welstand ten grondslag heeft mogen leggen, behoeft het overnemen van een welstandsadvies in beginsel geen nadere toelichting.
De rechtbank heeft terecht geconcludeerd dat het college de adviezen van de welstandscommissie bij zijn besluitvorming heeft mogen betrekken en dat het college
zich op het standpunt mocht stellen dat de schutting niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.
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