
vocaat van TNO in die kwestie laat ik die 
beschouwing hier verder achterwege. 
10. Dan tot slot een enkele opmerking over 
namen in openbaar te maken documenten. Het 
Bestuur had in de documenten die wel een be-
stuurlijke aangelegenheid betreffen de namen van 
personen die niet wegens hun functie in openbare 
bronnen traceerbaar zijn, onleesbaar gemaakt op 
grond van art. 10 lid 2 aanhef en onder e WOB 
1992 (eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer). De Wob-verzoeker kon zich daar niet in 
vinden, maar vangt bot bij de Afdeling. Het is vaste 
jurisprudentie dat waar het gaat om beroepshalve 
functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte 
mate een beroep kan worden gedaan op het be-
lang van de eerbiediging van de persoonlijke le-
venssfeer (zie bijvoorbeeld ABRvS 18 juli 2007, 
ECLI:NL:RVS:2007:BA9807, AB 2007/328, m.nt. 
Stolk). Echter, volgens eveneens vaste jurispruden-
tie geldt dat voor namen van ambtenaren het be-
lang van de eerbiediging van de persoonlijke le-
venssfeer zich tegen de openbaarmaking kan 
verzetten. De Afdeling wijst in deze uitspraak in na-
volging van het Bestuur op ABRvS 3 februari 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BL1844, maar zie bijvoorbeeld 
ook ABRvS 4 juni 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD3114, 
AB 2008/232, m.nt. Stolk. Eerder oordeelde de Af-
deling nog dat het dan op de weg van het be stuurs-
or gaan ligt om de belangenafweging te maken die 
art. 10 lid 2 WOB 1992 voorschrijft (ABRvS 25 juni 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:2275, AB 2015/14, m.nt. 
Van den Ende). Het be stuurs or gaan moet volgens 
die uitspraak per geval beoordelen of door open-
baarmaking van een naam de persoonlijke le-
venssfeer in het geding kan komen en zo ja, of 
aan die om stan dig heid zodanig gewicht moet 
worden toegekend dat het belang van openbaar-
making daarvoor moet wijken. In onderhavige 
uitspraak draait de Afdeling de bewijslast echter 
om: voor medewerkers (dus niet alleen voor 
ambtenaren) die niet vanwege hun functie in de 
openbaarheid treden wordt aan ge no men dat het 
belang van eerbiediging van de persoonlijke le-
venssfeer zich verzet tegen openbaarmaking. Het 
ligt volgens de Afdeling op de weg van verzoeker 
om aannemelijk te maken dat het belang van de 
openbaarheid in het concrete geval toch zwaar-
der weegt. De tendens naar het meer bescher-
men van namen van ambtenaren of werknemers 
van ondernemingen die Daalder beschrijft, wordt 
hiermee dus doorgezet (E.J. Daalder, Handboek 
openbaarheid van bestuur 2015, p. 418–419). 
E. Dans
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Art. 3:4, 5:1, 5:32 Awb

Module Ruimtelijke ordening 2018/7906
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Omgevingsvergunning in de praktijk 2018/7774
ECLI:NL:RVS:2018:34

Minister heeft in 2006 achteraf gezien bomen 
illegaal gekapt. Handhavingsbesluit strekken-
de tot afdwingen herplant niet evenredig nu 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
bepaalt dat gemeenteraad overtreding (uitein-
delijk) zal moeten legaliseren.

Dat op 7 juli 2015 geen concreet zicht op legalise-
ring bestond, laat onverlet dat, zoals de rechtbank 
terecht heeft aan ge no men, het college bij het ne-
men van het besluit van 7 juli 2015 acht had moe-
ten slaan op de voor de gemeenteraad uit art. 3.1 lid 
2 Wro, art. 2.6.4 lid 3 en 4 Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening en art. 16 lid 1 Besluit militaire 
luchthavens voortvloeiende verplichtingen. Het col-
lege diende er ten tijde van het nemen van dat be-
sluit rekening mee te houden dat er in ieder geval 
binnen enkele jaren een nieuw bestemmingsplan 
door de gemeenteraad zou moeten worden vastge-
steld en voorts dat dit nieuwe bestemmingsplan in 
overeenstemming zou moeten zijn met art. 2.6.4 lid 
3 en 4 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, 
in samenhang met art. 16 lid 1 Besluit militaire 
luchthavens. Zoals is overwogen in de door de 
rechtbank aangehaalde uitspraak van de Afdeling 
van 28 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:185, heeft 
de gemeenteraad geen ruimte voor een belangenaf-
weging bij de toepassing van die bepalingen. Aan-
nemelijk is dat de 20 volgens de last te planten zo-
mereiken gelet op het gebied waarin zij geplant 
moeten worden en hun hoogte niet te verenigen 
zijn met een obstakelvrije vliegfunnel zoals die op 
grond van art. 2.6.4 lid 3 en 4 Besluit algemene re-
gels ruimtelijke ordening in samenhang met art. 16 
lid 1 Besluit militaire luchthavens, in het nieuwe be-
stemmingsplan gewaarborgd zal moeten zijn. De 
opgelegde verplichting tot het planten van de 20 zo-
mereiken dient, gelet hierop, geen redelijk doel, nu 
er ten tijde van het nemen van het besluit van 7 juli 
2015 redelijkerwijs van moest worden uitgegaan 
dat deze bomen binnen afzienbare termijn weer ge-
kapt of afgezaagd zouden moeten worden op grond 
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van de regels van het vast te stellen nieuwe bestem-
mingsplan. De Afdeling betrekt hierbij dat de opge-
legde last blijkens het besluit van 7 juli 2015 erop is 
gericht om binnen een tijdsbestek van 10 tot 15 jaar 
een situatie te laten ontstaan die qua natuurwaar-
den zo veel mogelijk de situatie benadert, zoals die 
bestond voorafgaand aan de bomenkap in 2006. 
Dat belang van herstel van oude natuurwaarden 
binnen een tijdsbestek van 10 tot 15 jaar wordt niet 
gediend met een maatregel die met grote waar-
schijnlijkheid weer na enkele jaren ongedaan ge-
maakt moet worden. De rechtbank heeft dan ook 
terecht overwogen dat de opgelegde last, gelet op de 
daarin opgenomen verplichting tot het planten van 
de 20 zomereiken, onevenredig moet worden geacht 
in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. 
Voor zover het college en de vereniging aanvoeren 
dat de rechtbank in dit verband het belang van om-
wonenden om gevrijwaard te zijn van geluidhinder 
van de vliegtuigen van vliegbasis Geilenkirchen ten 
onrechte buiten beschouwing heeft gelaten, over-
weegt de Afdeling dat de last blijkens het besluit 
van 7 juli 2015 is opgelegd in verband met herstel 
van oude natuurwaarden, niet om de omwonen-
den te vrijwaren van geluidhinder van vliegtuigen. 
Gelet op de keuze die in zoverre met de in art. 2.6.4 
lid 3 en 4 Besluit algemene regels ruimtelijke orde-
ning en art. 16 lid 1 van het Besluit militaire lucht-
havens, neergelegde regeling is gemaakt, kan het 
belang van de omwonenden om gevrijwaard te 
blijven van geluidhinder overigens in deze procedu-
re over handhaving van het bestemmingsplan niet 
prevaleren boven het belang van een veilige vlieg-
funnel van de vliegbasis Geilenkirchen.

Uitspraak op de hoger beroepen van:
1. B&W van Onderbanken,
2. Vereniging Stop Awacs Overlast (hierna: de 
vereniging), te Brunssum,
3. De Minister van Defensie,
appellanten, tegen de uitspraak van de Rechtbank 
Limburg van 9 augustus 2016 in 15/3449 in het 
geding tussen:
De minister
en
Het college.

Procesverloop

Bij besluit van 7 juli 2015 heeft het college, naar 
aanleiding van een verzoek van de vereniging van 
30 november 2011, aan de minister een last onder 
dwangsom opgelegd, gericht op het ongedaan 
maken van de gevolgen van onrechtmatige kap-
werkzaamheden in een strook van 6 ha bos in het 
gebied ‘In de Roet’ te Onderbanken.

Bij uitspraak van 9 augustus 2016 heeft de 
rechtbank het daartegen door de minister inge-

stelde beroep gegrond verklaard en het besluit 
van 7 juli 2015 vernietigd. Deze uitspraak is aan-
gehecht.

Tegen deze uitspraak hebben het college en de 
vereniging hoger beroep ingesteld. De minister 
heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

De minister, het college en de vereniging heb-
ben een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Het college heeft een zienswijze over het inci-
denteel hoger beroep van de minister naar voren 
gebracht.

De minister heeft een nader stuk ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behan-

deld op 7 september 2017, waar het college, ver-
tegenwoordigd door mr. A.Q.C. Tak, en door L.R. 
Evers, de vereniging, vertegenwoordigd door 
N.M.J. Trommelen, en de minister, vertegenwoor-
digd door mr. H.J.M. Besselink, advocaat te Den 
Haag, en door mr. A.J. van Heusden en B.R. 
Versaevel, zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding
1. In 2006 heeft de minister in het gebied ‘In 
de Roet’, dat deel uitmaakt van de Schinveldse bos-
sen, in een strook van 6 ha bos kapwerkzaamhe-
den laten verrichten voor de aanleg en instandhou-
ding van een obstakelvrije vliegfunnel ten westen 
van de start- en landingsbaan van de NAVO-vlieg-
basis Geilenkirchen, gelegen juist over de grens 
met Duitsland. Voor die kapwerkzaamheden was 
door de toenmalige minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu be heer bij besluit 
van 3 augustus 2005 een vrijstelling van het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan verleend met 
toepassing van de zogenoemde NIMBY-procedure. 
Deze vrijstelling is door de Afdeling bij uitspraak 
van 7 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM0231, her-
roepen. Gelet op de terugwerkende kracht van die 
herroeping, hebben de kapwerkzaamheden in 
2006 in strijd met het bestemmingsplan plaatsge-
vonden.
2. Bij brief van 30 november 2011 heeft de 
vereniging het college verzocht om handhavend 
op te treden vanwege de bomenkap in 2006 en 
de minister te gelasten tot het herplanten van bo-
men. Bij het besluit van 7 juli 2015 heeft het colle-
ge naar aanleiding van dit verzoek de minister 
een last onder dwangsom opgelegd, inhoudende 
dat de minister, in overeenstemming met een in-
rich tingsadvies van Faunaconsult van 27 juni 
2013, vijf maatregelen moet treffen. De te treffen 
maatregelen zijn blijkens het besluit van 7 juli 
2015 erop gericht om binnen een tijdsbestek van 
10 tot 15 jaar een situatie te laten ontstaan die 
qua natuurwaarden zo veel mogelijk de situatie 
benadert, zoals die bestond voorafgaand aan de 
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bomenkap in 2006. Een van de maatregelen be-
treft het planten van 20 zomereiken.
3. Bij de uitspraak van 9 augustus 2016 
heeft de rechtbank het beroep van de minister te-
gen het besluit van 7 juli 2015 gegrond verklaard 
en dat besluit vernietigd, omdat de opgelegde last 
volgens de rechtbank vanwege de daarin opgeno-
men verplichting tot het planten van de 20 zome-
reiken onevenredig moet worden geacht.
4. Het wettelijk kader is opgenomen in de 
bijlage, die deel uitmaakt van deze uitspraak.

Ontvankelijkheid beroep minister
5. Voor zover het college zich ter zitting bij 
de Afdeling op het standpunt heeft gesteld dat de 
rechtbank het beroep van de minister niet-ontvan-
kelijk had moeten verklaren, omdat de minister in 
beroep nieuwe gronden en argumenten heeft aan-
gevoerd ten opzichte van zijn zienswijze over het 
ontwerpbesluit, overweegt de Afdeling dat, anders 
dan waarvan het college in zoverre kennelijk uit-
gaat, artikel 6:13 van de Algemene wet bestuurs-
recht (hierna: de Awb) er niet aan in de weg staat 
dat in beroep gronden en argumenten worden 
aangevoerd die niet reeds in de zienswijze waren 
aangevoerd (vergelijk de uitspraak van de Afdeling 
van 26 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1144).
6. Het college en de vereniging betogen dat 
de rechtbank het beroep van de minister ten on-
rechte niet vanwege overschrijding van de be-
roeps ter mijn niet-ontvankelijk heeft verklaard.
6.1.  Het besluit van 7 juli 2015 is voorbereid 
met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb. In-
gevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb vangt 
de be roeps ter mijn in dat geval aan op de dag na 
de eerste dag van terinzagelegging van het be-
sluit. Het besluit van 7 juli 2015 is blijkens de 
stukken ter inzage gelegd op 15 juli 2015, zodat 
de be roeps ter mijn liep van 16 juli 2015 tot en met 
26 augustus 2015. Vast staat dat het beroep van 
de minister buiten die termijn is ingesteld, name-
lijk op 25 november 2015. De rechtbank heeft 
echter geoordeeld dat deze termijnoverschrijding 
verschoonbaar is op grond van artikel 6:11 van de 
Awb. In dat verband heeft de rechtbank overwo-
gen dat het college ten onrechte heeft nagelaten 
het besluit van 7 juli 2015 aan de minister toe te 
zenden en dat de minister nadat hij alsnog op de 
hoogte was geraakt van het bestaan van het be-
sluit onverwijld, dat wil zeggen binnen veertien 
dagen, het beroep heeft ingesteld. Zoals de Afde-
ling hierna uiteenzet, is de rechtbank terecht tot 
dit oordeel gekomen.
6.2.  Zoals de rechtbank in haar uitspraak 
heeft vastgesteld, hetgeen in hoger beroep niet is 
bestreden, heeft het college nagelaten het besluit 
van 7 juli 2015 aan de minister toe te zenden. 
Hiermee heeft het college, zoals de rechtbank te-

recht heeft overwogen, in strijd gehandeld met 
artikel 3:41, eerste lid, van de Awb. Nu het besluit 
van 7 juli 2015 was gericht tot de minister, ver-
plichtte die bepaling tot toezending of uitreiking 
van het besluit aan hem. Bovendien heeft het col-
lege in strijd gehandeld met de artikelen 3:43, 
eerste lid, en 3:44, eerste lid, aanhef en onder b, 
van de Awb. De minister had immers een ziens-
wijze over het ontwerpbesluit naar voren ge-
bracht, zodat hem op grond van die bepalingen 
mededeling gedaan had moeten worden van het 
besluit van 7 juli 2015 door toezending daarvan.
6.3.  Dat wel een algemene mededeling als 
bedoeld in artikel 3:44, eerste lid, aanhef en on-
der a, van de Awb heeft plaatsgevonden, door 
kennisgeving van het besluit van 7 juli 2015 in het 
huis-aan-huisblad ‘Onderbanken Journaal’, op de 
gemeentelijke website en op www.overheid.nl, 
betekent, anders dan waarvan het college uitgaat, 
niet dat de minister kan worden tegengeworpen 
dat hij op grond van die algemene mededeling op 
de hoogte had moeten zijn van het besluit. De mi-
nister mocht erop vertrouwen dat het college in 
overeenstemming met de artikelen 3:41, eerste 
lid, 3:43, eerste lid, en 3:44, eerste lid, aanhef en 
onder b, van de Awb zou handelen en hem het 
besluit van 7 juli 2015 zou toezenden. Dat de mi-
nister een ervaren procespartij met professionele 
rechtsbijstand is, maakt dit, anders dan het colle-
ge meent, niet anders. Ook een ervaren proces-
partij met professionele rechtsbijstand hoeft er 
niet bedacht op te zijn dat hem, in strijd met de 
hiervoor genoemde bepalingen, een aan hem ge-
richt besluit niet wordt toegezonden. Tenslotte 
maakt, anders dan het college meent, de om stan-
dig heid dat de minister het preventieve handha-
vingsbesluit, aan de orde in de uitspraak van de 
Afdeling van heden, ECLI:NL:RVS:2018:11, wel 
toegezonden heeft gekregen, niet dat de minister 
er op dat moment bedacht op had moeten zijn 
dat ook het in deze zaak aan de orde zijnde hand-
havingsbesluit was genomen en ter inzage ge-
legd. Het feit dat voornoemd preventief handha-
vingsbesluit in overeenstemming met de Awb 
aan hem werd toegezonden, maakt alleen maar 
dat de minister er te meer op mocht vertrouwen 
dat hij ook het in deze zaak aan de orde zijnde 
handhavingsbesluit toegezonden zou krijgen.

De rechtbank heeft verder met juistheid over-
wogen dat de minister nadat hij alsnog op de 
hoogte was geraakt van het besluit van 7 juli 2015 
onverwijld, dat wil zeggen binnen veertien da-
gen, beroep tegen dat besluit heeft ingesteld, zo-
dat de overschrijding van de be roeps ter mijn ver-
schoonbaar is. Niet bestreden is dat de minister 
via een brief van het college van 9 november 
2015 alsnog op de hoogte is geraakt van het be-
sluit van 7 juli 2015. Anders dan waarvan het col-

816 ABAfl. 15 - 2018

AB 2018/120 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT



lege uitgaat in zijn hogerberoepschrift, betekent 
dit niet dat de minister al op 9 november 2015 
kennis heeft gekregen van dat besluit. Zoals is 
vermeld in de aangevallen uitspraak, is de brief 
van 9 november 2015 op 13 november 2015 ver-
zonden. De minister heeft derhalve niet eerder 
dan 14 november 2015 kennis gekregen van deze 
brief en daarmee van het besluit van 7 juli 2015. 
Vervolgens heeft de minister op 25 november 
2015, derhalve binnen veertien dagen en daar-
mee onverwijld, het beroep ingesteld.

De betogen falen.

Concreet zicht op legalisering
7. De minister betoogt dat de rechtbank ten 
onrechte heeft overwogen dat zich ten tijde van 
het nemen van het besluit van 7 juli 2015 geen 
concreet zicht op legalisering voordeed.
7.1.  De rechtbank heeft terecht overwogen 
dat ten tijde van het nemen van het besluit van 7 
juli 2015 geen concreet zicht op legalisering be-
stond. Dat, zoals de minister aanvoert, de raad van 
de gemeente Onderbanken op grond van artikel 
3.1, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
(hierna: de Wro) gehouden was om uiterlijk op 13 
juli 2016 een nieuw bestemmingsplan vast te stel-
len, ook zonder aanvraag daartoe van de minister, 
en dat dit nieuwe bestemmingsplan op grond van 
artikel 2.6.4, derde en vierde lid, van het Besluit al-
gemene regels ruimtelijke ordening (hierna: het 
Barro), in samenhang met artikel 16, eerste lid, 
van het Besluit militaire luchthavens (hierna: het 
Bml), regels diende te bevatten waarmee een ob-
stakelvrije vliegfunnel ten behoeve van vliegbasis 
Geilenkirchen gewaarborgd zou zijn, is onvol-
doende voor het oordeel dat op 7 juli 2015 con-
creet zicht op legalisering van de onrechtmatige 
kap in 2006 bestond. Voor concreet zicht op lega-
lisering door middel van een nieuw bestem-
mingsplan is vereist dat het bevoegd gezag bereid 
is aan legalisering mee te werken en die bereid-
heid heeft geleid tot terinzagelegging van een ont-
werpbestemmingsplan strekkende tot legalise-
ring. Deze situatie deed zich niet voor ten tijde 
van het nemen van het besluit van 7 juli 2015.

Het betoog faalt.

Evenredigheid
8. Het college en de vereniging betogen dat 
de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat 
het opleggen van de last in dit geval zodanig on-
evenredig is in verhouding tot de daarmee te die-
nen belangen, dat het college de last niet in rede-
lijkheid heeft kunnen opleggen.
8.1.  Dat op 7 juli 2015 geen concreet zicht op 
legalisering bestond, laat onverlet dat, zoals de 
rechtbank terecht heeft aan ge no men, het college 
bij het nemen van het besluit van 7 juli 2015 acht 

had moeten slaan op de voor de gemeenteraad uit 
artikel 3.1, tweede lid, van de Wro, artikel 2.6.4, 
derde en vierde lid, van het Barro en artikel 16, 
eerste lid, van het Bml voortvloeiende verplichtin-
gen. Het college diende er ten tijde van het nemen 
van dat besluit rekening mee te houden dat er in 
ieder geval binnen enkele jaren een nieuw be-
stemmingsplan door de gemeenteraad zou moe-
ten worden vastgesteld en voorts dat dit nieuwe 
bestemmingsplan in overeenstemming zou moe-
ten zijn met artikel 2.6.4, derde en vierde lid, van 
het Barro, in samenhang met artikel 16, eerste lid, 
van het Bml. Zoals is overwogen in de door de 
rechtbank aangehaalde uitspraak van de Afdeling 
van 28 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:185, heeft 
de gemeenteraad geen ruimte voor een belangen-
afweging bij de toepassing van die bepalingen. 
Aannemelijk is dat de 20 volgens de last te plan-
ten zomereiken gelet op het gebied waarin zij ge-
plant moeten worden en hun hoogte niet te ver-
enigen zijn met een obstakelvrije vliegfunnel 
zoals die op grond van artikel 2.6.4, derde en vier-
de lid, van het Barro, in samenhang met artikel 16, 
eerste lid, van het Bml, in het nieuwe bestem-
mingsplan gewaarborgd zal moeten zijn. De op-
gelegde verplichting tot het planten van de 20 zo-
mereiken dient, gelet hierop, geen redelijk doel, 
nu er ten tijde van het nemen van het besluit van 
7 juli 2015 redelijkerwijs van moest worden uit-
gegaan dat deze bomen binnen afzienbare ter-
mijn weer gekapt of afgezaagd zouden moeten 
worden op grond van de regels van het vast te 
stellen nieuwe bestemmingsplan. De Afdeling be-
trekt hierbij dat de opgelegde last blijkens het be-
sluit van 7 juli 2015 erop is gericht om binnen een 
tijdsbestek van 10 tot 15 jaar een situatie te laten 
ontstaan die qua natuurwaarden zo veel mogelijk 
de situatie benadert, zoals die bestond vooraf-
gaand aan de bomenkap in 2006. Dat belang van 
herstel van oude natuurwaarden binnen een 
tijdsbestek van 10 tot 15 jaar wordt niet gediend 
met een maatregel die met grote waarschijnlijk-
heid weer na enkele jaren ongedaan gemaakt 
moet worden. De rechtbank heeft dan ook terecht 
overwogen dat de opgelegde last, gelet op de 
daarin opgenomen verplichting tot het planten 
van de 20 zomereiken, onevenredig moet worden 
geacht in verhouding tot de daarmee te dienen 
belangen. Voor zover het college en de vereniging 
aanvoeren dat de rechtbank in dit verband het be-
lang van omwonenden om gevrijwaard te zijn van 
geluidhinder van de vliegtuigen van vliegbasis 
Geilenkirchen ten onrechte buiten beschouwing 
heeft gelaten, overweegt de Afdeling dat de last 
blijkens het besluit van 7 juli 2015 is opgelegd in 
verband met herstel van oude natuurwaarden, 
niet om de omwonenden te vrijwaren van geluid-
hinder van vliegtuigen. Gelet op de keuze die in 
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zoverre met de in artikel 2.6.4, derde en vierde lid, 
van het Barro en artikel 16, eerste lid, van het Bml, 
neergelegde regeling is gemaakt, kan het belang 
van de omwonenden om gevrijwaard te blijven 
van geluidhinder overigens in deze procedure 
over handhaving van het bestemmingsplan niet 
prevaleren boven het belang van een veilige vlieg-
funnel van de vliegbasis Geilenkirchen.
8.2.  Het standpunt van het college dat alleen 
de gemeenteraad en niet het college bevoegd is om 
te beslissen over de toepassing van artikel 2.6.4 van 
het Barro kan aan het voorgaande niet afdoen. Het 
college is overgegaan tot het opleggen van deze last 
onder dwangsom en het was derhalve aan het col-
lege om de evenredigheid daarvan te beoordelen. 
Zoals hiervoor is overwogen kon het college daar-
bij de ingevolge artikel 2.6.4 van het Barro op de 
gemeenteraad rustende verplichting om in een 
nieuw bestemmingsplan een obstakelvrije vlieg-
funnel ten behoeve van vliegbasis Geilenkirchen te 
waarborgen, niet buiten beschouwing laten.

Ook het standpunt van het college en de ver-
eniging dat het onaanvaardbaar is als de minister 
de gevolgen van de onrechtmatige kap in 2006 
niet ongedaan hoeft te maken, kan aan het voor-
gaande niet afdoen. Wellicht had het college, in-
dien het na de uitspraak van de Afdeling van 7 
april 2010 tegen die onrechtmatige kap had opge-
treden, een last als deze kunnen opleggen, maar 
op 7 juli 2015 was het opleggen daarvan, om de 
redenen als weergegeven onder 8.1 in ieder geval 
niet meer evenredig.

Het betoog faalt.

Slotoverwegingen
9. De hoger beroepen zijn ongegrond. De 
aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.
10. Het college dient op na te melden wijze 
te worden veroordeeld tot vergoeding van de 
door de minister in verband met het hoger be-
roep van het college gemaakte proceskosten.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I. bevestigt de aangevallen uitspraak;
II. veroordeelt het college van burgemeester en 
wethouders van Onderbanken tot vergoeding 
van bij de minister van Defensie in verband met 
de behandeling van het hoger beroep van het col-
lege opgekomen proceskosten tot een bedrag van 
€ 1.002 (zegge: duizendtwee euro), geheel toe te 
rekenen aan door een derde beroepsmatig ver-
leende rechtsbijstand;
III. bepaalt dat van het college van burgemeester en 
wethouders van Onderbanken een griffierecht van 
€ 503 (zegge: vijfhonderddrie euro) wordt geheven.

Bijlage

Wettelijk kader

Artikel 3:41, eerste lid, van de Awb luidt:
De bekendmaking van besluiten die tot een of 

meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt 
door toezending of uitreiking aan hen, onder wie 
begrepen de aanvrager.

Artikel 3:43, eerste lid, luidt:
Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na 

de bekendmaking wordt van het besluit medede-
ling gedaan aan degenen die bij de voorbereiding 
ervan hun zienswijze naar voren hebben ge-
bracht. Aan een adviseur als bedoeld in artikel 3:5 
wordt in ieder geval mededeling gedaan indien 
van het advies wordt afgeweken.

Artikel 3:44, eerste lid, luidt:
Indien bij de voorbereiding van het besluit 

toepassing is gegeven aan afdeling 3.4, geschiedt 
de mededeling, bedoeld in artikel 3:43, eerste lid:
a. met over een komstige toepassing van de arti-
kelen 3:11 en 3:12, eerste of tweede lid, en derde 
lid, onderdeel a, met dien verstande dat de stuk-
ken ter inzage liggen totdat de be roeps ter mijn is 
verstreken, en
b. door toezending van een exemplaar van het 
besluit aan degenen die over het ontwerp van het 
besluit zienswijzen naar voren hebben gebracht.
Artikel 6:8, vierde lid, luidt:

De termijn voor het indienen van een beroep-
schrift tegen een besluit dat is voorbereid met 
toepassing van afdeling 3.4 vangt aan met ingang 
van de dag na die waarop het besluit over een-
komstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a, ter 
inzage is gelegd.

Artikel 6:11 luidt:
Ten aanzien van een na afloop van de termijn 

ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-ont-
vankelijkverklaring op grond daarvan achterwege 
indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld 
dat de indiener in verzuim is geweest.

Artikel 3.1, tweede lid, van de Wro luidt:
De bestemming van gronden, met inbegrip 

van de met het oog daarop gestelde regels, wordt 
binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf 
de datum van vaststelling van het bestemmings-
plan, telkens opnieuw vastgesteld.

Artikel 2.6.4, derde lid, van het Barro luidt:
Bij de eerstvolgende herziening van een be-

stemmingsplan ter zake van gronden gelegen in 
het beperkingengebied van de buitenlandse mili-
taire luchtvaartterreinen Geilenkirchen en Brüg-
gen worden de voor het betrokken militaire 
luchtvaartterrein vastgestelde geluidzone en de 
beperkingen, bedoeld in het vierde en het vijfde 
lid, in acht genomen.

Het vierde lid luidt:
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De maximaal toelaatbare hoogte van objecten 
in, op of boven de grond in een obstakelbeheer-
gebied is in overeenstemming met artikel 16 van 
het Besluit militaire luchthavens.

Artikel 16, eerste lid, van het Bml luidt:
De maximaal toelaatbare hoogte van objecten 

in, op of boven de grond, die op 25 juni 2004 niet in 
het obstakelbeheergebied aanwezig waren is, in 
verband met de veiligheid van het luchthaven-
luchtverkeer, in overeenstemming met de blijkens 
een in de Staatscourant bekend gemaakte medede-
ling van Onze Minister van kracht zijnde versie van 
de NATO Standardization Agreement 3759 inzake 
NATO Supplement to ICAO DOC 8168-OPS/611, Vo-
lume II, for the preparation of instrument approach 
and departure Procedures - AATCP-1(B). De eerste 
volzin is niet van toepassing indien:
a. de vergunning voor het bouwen voor het ob-
ject vóór 25 juni 2004 is verleend, of
b. de bouw van het object in het op 25 juni 2004 
geldende bestemmingsplan is voorzien.

Noot

Zie AB 2018/121.
T.N. Sanders
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Art. 5:1, 5:7, 5:32 Awb

ECLI:NL:RVS:2018:11

Minister heeft in 2006 achteraf gezien bomen 
illegaal gekapt. Tijdsverloop (rechts ze ker heid) 
belet het in 2015 alsnog opleggen van een last 
strekkende tot voorkomen herhaling van die 
overtreding. Geen klaarblijkelijk gevaar nieu-
we overtreding omdat kap destijds is uitge-
voerd op grond van een vrijstelling, ook al is 
die later vernietigd.

De Afdeling stelt voorop dat, zoals de rechtbank te-
recht heeft overwogen, de rechts ze ker heid eraan in 
de weg stond dat op 7 juli 2015 een last werd opge-
legd, strekkende tot het voorkomen van herhaling 
van de in 2006 begane overtreding. Het college heeft 
ter zitting bij de Afdeling ook erkend dat deze over-
weging van de rechtbank juist is. Dit betekent dat 
het college op 7 juli 2015 alleen een last onder 

dwangsom aan de minister kon opleggen, strekken-
de tot het voorkomen van bomenkap in het gebied 
‘In de Roet’ zonder aanlegvergunning op grond van 
het bestemmingsplan, indien werd voldaan aan de 
voor het nemen van een preventief handhavingsbe-
sluit uit art. 5:7 Awb voortvloeiende voorwaarde 
dat gevaar voor overtreding klaarblijkelijk dreigt. 
[…] Nergens blijkt echter uit dat de minister, als 
voor kapwerkzaamheden een aanlegvergunning 
nodig is, die werkzaamheden zonder die vergunning 
zal laten verrichten. De minister heeft het college 
juist met zoveel woorden toegezegd geen kapwerk-
zaamheden zonder voorafgaand overleg te zullen 
verrichten en, als een aanlegvergunning nodig blijkt 
te zijn, eerst de besluitvorming daarover af te wach-
ten. Dat het college, de vereniging en MilieuNetWerk 
vanwege de overtreding in 2006 twijfelen aan die 
toezegging, kan niet leiden tot het oordeel dat op 7 
juli 2015 een aan zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid bestond dat de minister zonder daarvoor 
vereiste aanlegvergunning bomen zou laten kap-
pen. Nog daargelaten dat die overtreding negen jaar 
eerder had plaatsgevonden, is het niet zo dat de mi-
nister in 2006 tot bomenkap is overgegaan zonder 
dat hij heeft getracht daarvoor een geldige vergun-
ning te verkrijgen. Ten tijde van die kap lag er in zo-
verre een door de minister van VROM verleende 
vrijstelling van het bestemmingsplan, die echter la-
ter met terugwerkende kracht is herroepen.

Uitspraak op de hoger beroepen van:
1. B&W van Onderbanken,
2. Vereniging Stop Awacs Overlast (hierna: de 
vereniging), gevestigd te Brunssum,
3. Stichting MilieuNetWerk Brunssum en Onder-
banken (hierna: MilieuNetWerk), gevestigd te 
Schinveld, gemeente Onderbanken,
appellanten, tegen de uitspraak van de Rechtbank 
Limburg van 9 augustus 2016 in 15/2593 en 
15/2596 in het geding tussen:
De Minister van Defensie,
MilieuNetWerk,
en
Het college.

Procesverloop

Bij besluit van 7 juli 2015 heeft het college, naar 
aanleiding van een verzoek van de vereniging van 
30 november 2011 om een preventief handha-
vingsbesluit, aan de minister een last onder 
dwangsom opgelegd, inhoudende dat in het bos-
gebied ‘In de Roet’ te Onderbanken niet mag wor-
den gekapt zonder daartoe strekkende aanleg-
vergunning.

Bij uitspraak van 9 augustus 2016 heeft de 
rechtbank het daartegen door MilieuNetWerk inge-
stelde beroep ongegrond verklaard, het daartegen 
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