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Geen tweede uitweg voor agrarisch bedrijf
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:861

‐ Op SmartNewz sinds: 24 maart 2019

Aan een agrariër in Beltrum, gemeente Berkelland, is een omgevingsvergunning voor de aanleg van een tweede uitweg op zijn perceel geweigerd.
Afdeling: Ongeacht of het bestemmingsplan op het perceel een tweede uitweg toelaat, is op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de Wabo voor het maken,
hebben of veranderen van een uitweg een omgevingsvergunning vereist, indien dat in een gemeentelijke verordening is bepaald. In artikel 2:12, eerste lid, van de
APV is bepaald dat een vergunning voor het maken of veranderen van een uitweg is vereist. Voor zover appellant stelt dat de uitweg al jaren bestaat overweegt de
Afdeling dat op grond van deze bepalingen ook voor het veranderen van een bestaande uitweg een omgevingsvergunning is vereist.
Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de vergunning mede uit oogpunt van verkeersveiligheid moet worden geweigerd, omdat de uitweg uitkomt in een
binnenbocht waardoor slecht zicht bestaat op het verkeer op de Broedersweg. Het college heeft in dit verband verwezen naar een memo van de verkeerskundige van
de gemeente van 26 maart 2018. Volgens deze memo bestaat bij het uitrijden van de uitweg geen of nauwelijks zicht naar links door de situering in een bocht en ter
plekke aanwezige begroeiing. Gelet hierop en op de door het college overgelegde foto’s, ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel, dat het college zich niet in
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de uitweg een gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert.
Tevens dient ten minste één boom te worden gekapt om de uitweg te realiseren. De rechtbank heeft het college derhalve terecht gevolgd in het oordeel dat de aanleg
van de tweede uitweg ten koste gaat van openbaar groen.
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