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Indien geen sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden, mag een verzoek worden
afgewezen onder verwijzing naar het eerdere afwijzende besluit

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4235  ‐ Op SmartNewz sinds: 20 december 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders van ’s‐Hertogenbosch is geconstateerd dat de erker aan de voorzijde van de woning van appellant werd
verbouwd zonder de daarvoor vereiste omgevingsvergunning. Het college heeft daarop aan appellant een bouwstop opgelegd. Vervolgens heeft het college de aanvraag
van appellant om een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de erker afgewezen. Na het onherroepelijk worden van dit besluit heeft appellant opnieuw een
omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de erker. Het bouwplan voor de erker is identiek aan eerdere ingediende (en afgewezen) aanvraag. Het
college heeft opnieuw geweigerd om een omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit is gemotiveerd onder verwijzing naar artikel 4:6, tweede lid , van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), omdat er volgens het college geen sprake is van nieuw gebleken feiten en omstandigheden en er zich ook geen
wijziging van het recht heeft voorgedaan.

Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131 , kan een bestuursorgaan er bij overeenkomstige toepassing van
artikel 4:6, tweede lid , van de Awb voor kiezen om, als er volgens hem geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn, een verzoek om terug te
komen van een besluit af te wijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende besluit. De door appellant ingediende aanvraag is, wat betreft de aanvraag voor het
uitbreiden van de erker, gelijk aan de aanvraag die ten grondslag ligt aan het eerdere besluit, welk besluit onherroepelijk is geworden. Anders dan appellant betoogt
heeft zich sinds het eerdere besluit van het college geen wijziging van het recht voorgedaan. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college onder verwijzing
naar artikel 4:6, tweede lid , van de Awb de aanvraag om omgevingsvergunning mocht afwijzen.
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WETINGANG

Algemene wet bestuursrecht artikel 4.6 , Meer nieuws over dit wetsartikel

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.1 , Meer nieuws over dit wetsartikel
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