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Appellant is niet in zijn belangen geschaad door het ontnemen van mogelijkheid om zienswijze in te dienen

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4245  ‐ Op SmartNewz sinds: 31 december 2018

In 2012 is geconstateerd dat op een perceel in Wassenaar de in de kas aanwezige koelcel wordt gebruikt als lockerruimte en andere aan paarden gerelateerde zaken.
Tevens bevindt zich in de kas op het perceel een verblijfsruimte die een functionele relatie heeft tot het houden van paarden, alsmede boxen voor het stallen van
pony’s. Verder bevinden zich buiten de kas koelcellen die worden gebruikt voor het stallen van paarden. Dit gebruik in en buiten de kas is in strijd met het geldende
bestemmingsplan. Aan de eigenaar van het perceel is daarom een last onder dwangsom opgelegd waarbij hem is gelast het strijdige gebruik van het perceel te
beëindigen en beëindigd te houden onder oplegging van een dwangsom van maximaal € 10.000,00 ineens.

Vier jaar later is opnieuw het strijdige gebruik geconstateerd. Het college heeft daarom een last onder dwangsom opgelegd.

Appellant betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college ten onrechte geen vooraankondiging van de last onder dwangsom heeft gedaan waardoor hij
ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze in te dienen. Volgens appellant is thans, anders dan het college stelt, sprake van een nieuwe situatie
vergeleken met de situatie ten tijde van het opleggen van de last onder dwangsom in 2012, omdat sprake is van het hobbymatig in plaats van het bedrijfsmatig
houden van paarden.

Afdeling: Nu sinds het opleggen van de last onder dwangsom in 2012 reeds geruime tijd was verstreken, heeft het college er ten onrechte van afgezien om appellant
voorafgaand aan het opleggen van de last onder dwangsom in 2016 in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze in te dienen. De rechtbank heeft hierin echter terecht
geen grond gevonden om het besluit te vernietigen, nu niet is gebleken dat appellant hiermee in zijn belangen is geschaad, aangezien hij in bezwaar de mogelijkheid
had om zijn standpunt nader te onderbouwen en hij daartoe tijdens de hoorzitting in de bezwaarfase ook nog eens uitdrukkelijk in de gelegenheid is gesteld om zijn
standpunt nader te onderbouwen maar hij dit om hem moverende redenen achterwege heeft gelaten.

Uit de wet of enig rechtsbeginsel vloeit niet voort dat gronden die niet expliciet in bezwaar zijn aangevoerd, vanwege die enkele omstandigheid buiten de inhoudelijke
beoordeling van het beroep zouden moeten blijven. Gelet hierop heeft de rechtbank de beroepsgronden van appellant die inhoudelijk zijn gericht tegen het opleggen
van de last onder dwangsom, naar het oordeel van de Afdeling ten onrechte buiten beschouwing gelaten. De Afdeling beoordeelt zelf de inhoudelijke gronden.

Het perceel is bestemd voor de bedrijfsvoering van grondgebonden agrarische bedrijven. Ter zitting is komen vast te staan dat tussen partijen niet in geschil is dat
ten tijde van het opleggen van de last onder dwangsom op het perceel geen grondgebonden agrarische bedrijfsvoering plaatsvond. Nu geen sprake was van een
hoofdactiviteit, heeft het college zich terecht op het standpunt gesteld dat het houden van paarden, ook indien sprake zou zijn van het uitsluitend hobbymatig houden
van paarden, wat daar verder ook van zij, reeds daarom niet kan worden beschouwd als een toegestane nevenactiviteit, omdat deze nevenactiviteit niet binnen een
(agrarische) bedrijfsvoering plaatsvindt. Daarbij heeft het college er ook terecht op gewezen dat het houden van paarden op grond van de planregels niet is
toegestaan omdat dat ook geen functie betreft die valt onder categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Het college heeft gezien het vorenstaande terecht
geen aanleiding gezien om van handhavend optreden af te zien
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