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Raadsbesluit aanwijzen categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist is
onverbindend, omdat het te algemeen van aard is

Rechtbank Noord‐Holland, 17 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:8569  ‐ Op SmartNewz sinds: 18 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder heeft met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 3°, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning naar een
plattelandswoning, het boeten van netten in de garage/berging en het uithangen van de netten op het erf. De eigenaren van het naastgelegen perceel hebben beroep
ingesteld. Zij betogen dat de gemeenteraad van de gemeente Den Helder ten onrechte geen verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

De rechtbank stelt vast dat de gemeenteraad bij besluit van 6 december 2011 met toepassing van artikel 6.5, derde lid , van het Bor categorieën van gevallen heeft
aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, eerste lid , van het Bor niet is vereist. Een verklaring van geen bedenkingen is
op grond van dit besluit niet vereist indien geen zienswijzen worden ingediend tegen een aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij sprake is van een grote
afwijking van het bestemmingsplan.

Naar het oordeel van de rechtbank kan het raadsbesluit van 6 december 2011 niet worden beschouwd als het aanwijzen van een categorie van gevallen als bedoeld in
artikel 6.5, derde lid , van het Bor, omdat het raadsbesluit te algemeen van aard is. Artikel 6.5, derde lid, van het Bor veronderstelt dat één of meer concrete
categorieën van gevallen worden aangewezen. Nu dat in het raadsbesluit van 6 december 2011 niet is gebeurd, is dit besluit onverbindend. Het voorgaande betekent
dat ingevolge artikel 6.5, eerste lid , van het Bor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad was vereist.

De overige beroepsgronden van de buren falen. Het college wordt in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen.

Mr.drs. C.C.J. (Carmen) Hartendorf (Lexquis)

WETINGANG

Algemene wet bestuursrecht artikel 1.2 , Meer nieuws over dit wetsartikel

Algemene wet bestuursrecht artikel 4.8 , Meer nieuws over dit wetsartikel

Algemene wet bestuursrecht artikel 8.1 , Meer nieuws over dit wetsartikel

Besluit omgevingsrecht artikel 6.5 , Meer nieuws over dit wetsartikel
Algemene wet bestuursrecht artikel 8.51A , Meer nieuws over dit wetsartikel
Algemene wet bestuursrecht artikel 8.80A , Meer nieuws over dit wetsartikel
Algemene wet bestuursrecht artikel 8.51B , Meer nieuws over dit wetsartikel

TREFWOORDEN

afwijkactiviteit, omgevingsvergunning, ontvankelijkheid, verklaring van geen bedenkingen

 

 
SmartNewz Omgevingsrecht

https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl
javascript:void(0)
https://www.navigator.nl/document/idc16f3da2496149fcabfd0687c3246aba
https://www.navigator.nl/document/idfd7b7cce9182f75d85b24a94a9319d75
https://www.navigator.nl/document/idfd7b7cce9182f75d85b24a94a9319d75
https://www.navigator.nl/document/idfd7b7cce9182f75d85b24a94a9319d75
https://www.navigator.nl/document/idfd7b7cce9182f75d85b24a94a9319d75
http://resource.navigator.kluwer.nl/resource/scion/document/default/idaf5758ab94588e9ab8a3f700351f2a81?utm_source=Smartnewz&utm_medium=referral&utm_campaign=https%3a%2f%2fsmartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl%2fnieuwsberichten%2fraadsbesluit-aanwijzen-categorieen-waarvoor-geen.543904.lynkx
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/wetsartikelen/algemene-wet-bestuursrecht-artikel-1-2.92720.lynkx
http://resource.navigator.kluwer.nl/resource/scion/document/default/idd569ce817d505e1053882de41c0ea311?utm_source=Smartnewz&utm_medium=referral&utm_campaign=https%3a%2f%2fsmartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl%2fnieuwsberichten%2fraadsbesluit-aanwijzen-categorieen-waarvoor-geen.543904.lynkx
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/wetsartikelen/algemene-wet-bestuursrecht-artikel-4-8.101903.lynkx
http://resource.navigator.kluwer.nl/resource/scion/document/default/ided88a010c2f8bec81840e92cc5f86a1c?utm_source=Smartnewz&utm_medium=referral&utm_campaign=https%3a%2f%2fsmartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl%2fnieuwsberichten%2fraadsbesluit-aanwijzen-categorieen-waarvoor-geen.543904.lynkx
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/wetsartikelen/algemene-wet-bestuursrecht-artikel-8-1.154524.lynkx
https://www.navigator.nl/document/idfd7b7cce9182f75d85b24a94a9319d75
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/wetsartikelen/besluit-omgevingsrecht-artikel-6-5.316909.lynkx
https://www.navigator.nl/document/id74d86401a7df488c54f6f8014fec1cc2
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/wetsartikelen/algemene-wet-bestuursrecht-artikel-8-51a.340448.lynkx
https://www.navigator.nl/document/id424fb03119f9e55db9c03838c9610d62
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/wetsartikelen/algemene-wet-bestuursrecht-artikel-8-80a.354132.lynkx
https://www.navigator.nl/document/id81f39cccc19de6b0c65e5d5685e8e5b0
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/wetsartikelen/algemene-wet-bestuursrecht-artikel-8-51b.411035.lynkx
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/trefwoorden/afwijkactiviteit.241506.lynkx
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/trefwoorden/omgevingsvergunning.62806.lynkx
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/trefwoorden/ontvankelijkheid.56200.lynkx
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/trefwoorden/verklaring-van-geen-bedenkingen.62891.lynkx

