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Besluit gebruik gronden voor camperplaatsen blijft in stand, onderzoek naar behoefte geen vereiste

Rechtbank Midden‐Nederland, 18 december 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6357  ‐ Op SmartNewz sinds: 7 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden heeft een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van gronden als standplaats voor
minimaal 15 camperplaatsen.

Rechtbank: 17 eisers hebben geen bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit, waardoor zij niet‐ontvankelijk zijn. Vier andere eisers hebben geen kopie van het aan
hen gerichte besluit op bezwaar bijgevoegd bij het beroepschrift, ook niet nadat hen hiertoe een extra mogelijkheid is gegeven, waardoor ook zij niet‐ontvankelijk
zijn.

Een persoon dient gevolgen van enige betekenis te ondervinden aan een verleende omgevingsvergunning om als belanghebbende te worden aangemerkt (vergelijk de
uitspraak van de ABRS van 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737). Het criterium van ‘gevolgen van enige betekenis’ is nader uitgelegd in de uitspraak van 23
augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2271). De ABRS heeft overwogen dat gevolgen van enige betekenis ontbreken indien deze gevolgen wel zijn vast te stellen, maar de
gevolgen van de activiteit voor de woon‐, leef‐ of bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het besluit ontbreekt. Daarbij
wordt acht geslagen op de factoren afstand tot, zicht op, planologische uitstraling van en milieugevolgen (o.a. geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico) van de
activiteit die het besluit toestaat, waarbij die factoren zo nodig in onderlinge samenhang worden bezien. Ook aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke
gevolgen kunnen van belang zijn. De rechtbank stelt vast dat eisers sub 8 op een afstand van ongeveer 1.000 meter van het perceel wonen. Het is om deze reden
uitgesloten dat de woon‐ en leefsituatie van eisers gevolgen van enige betekenis zal ondervinden ten gevolge van de vergunde activiteiten. Eisers sub 8 zijn geen
belanghebbende.

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Woerden, Kamerik, Zegveld biedt de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor het gebruik van gronden als standplaats
voor ten hoogste 25 kampeermiddelen in de periode van 15 maart t/m 31 oktober. Om van die mogelijkheid gebruik te kunnen maken, dient aan enkele voorwaarden
te worden voldaan. Het aantonen van de behoefte aan camperplaatsen, zoals eisers voorstaan, is niet als vereiste in het bestemmingsplan opgenomen. Het college
hoefde dus niet te onderzoeken of er behoefte is aan camperplekken.

Het college heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de openheid en het karakteristieke verkavelingspatroon niet onevenredig worden aangetast
door de camperplekken. Aan de voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning met gebruikmaking van de vrijstellingsbevoegdheid uit van het
bestemmingsplan is voldaan. Voorts heeft het college voldoende inzichtelijk gemaakt welke belangen zij heeft afgewogen bij het verlenen van de
omgevingsvergunning voor de camperplekken en waarom zij gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om vrijstelling te verlenen voor het gebruik van de gronden
als standplaats voor camperplekken. Deze belangenafweging is redelijk.
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