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& P.J.J. van Buuren, 'Overgangsrecht in bestem
mingsplannen volgens het ontwerp-Bro' , BR 
2007. p. 831-839). Daar staat tegenover dat art. 
3.2.3 Bro nu wel een wat vreemde eend in de bijt 
vormt: van een standaardbepaJing is - anders dan 
de overige bepalingen paragraaf 3.2 van het Bro
geen sprake. Hoe het persoongebonden over
gangsrecht wordt geformuleerd; wordt immers 
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geheel aan de bestemmingsplanwetgever overge
laten. 
Wellicht is het zinvol om enige jaren nadat de W ro 
in werking is getreden, opnieuw een gezamenlijke 
beschouwing aan het overgangsrecht te wijden. 
Pakken we de draad dan weer op, om het zo maar 
te zeggen. 

I ~~~~elanghebbendebegrip in de 

door mr. F. Onrust' 

1. Inleiding 

Beoogd wordt op I januari 2009 de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking te 
laten treden. De omgevingsvergunning, het be
langrijkste onderdeel van de Wabo, betreft één 
integrale vergunning voor fysieke projecten. Als 
toetsingskader voor de aanvraag van de omge
vingsvergunning zullen de verschillende wetten 
waarin de huidige toetsingskaders zijn neerge
legd, zoals de Woningwet, Wet milieubeheer en 
Monumentenwet blijven bestaan. Rechtsbe
scherming en inspraak staan open voor belang
hebbenden. In de toelichting op de Wabo wordt 
de invulling van het belanghebbendebegrip nau
welijks besproken. Onduidelijk is aan welk 
toetsingskader het belanghebbendebegrip ge
toetst gaat worden. De huidige jurisprudentie 
inzake het belanghebbendebegrip laat per besluit 
verschillende invullingen zien. De vraag is hoe 
met deze verschillende invullingen onder de Wa
bo omgegaan zal worden. 

In dit artikel zal het belanghebbendebegrip zoals 
daaraan onder de huidige jurisprudentie invulling 
wordt gegeven aan de orde komen. Daarna wordt . 
bezien hoe het belanghebbendebegrip onder de 
Wabo uitgelegd kan worden en tegen welke pro
blemen bij de invulling van het belanghebbende
begrip wordt aangelopen. Ten slotte worden 
mogelijke oplossingen geschetst die de problemen 
die bij de uitleg van hetbelanghebbendebegrip 
onder de Wabo aan de orde kunnen komen, zo 
veel mogelijk beperken. 

J .1 . Omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning is het belangrijkste 
onderdeel van de Wabo. Om deze integrale om
gevingsvergunning mogelijk te maken worden 
verschillende toestemmingen die nodig zijn als 
een burger of een bedrijf op een bepaalde plaats 
wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan 
gebruiken, in één vergunning samengevoegd. De 
Wabo integreert daartoe zo'n 25 vergunningen, 
ontheffingen en meldingen. Er is sprake van één 
loket, één aanvraagprocedure, één bevoegd ge
zag, één besluit en ten slotte één rechtsbescher
mingsprocedure. Deze één-Ioket-één-vergun
ning-gedachte is met name geïntroduceerd om de 
dienstverlening door de overheid aan burgers te 
verbeteren. Naast een integrale vergunning kan 
de aanvrager zelf kiezen voor losse deelvergun
ningen of een gefaseerde omgevingsvergunning, 
waarbij de aanvrager zelf bepaalt welke toe
stemmingen onderdeel uitmaken van de eerste en 
tweede fase. In de Wabo wordt de vergunning
plicht, de vergunningverleningsprocedure en in
houdelijke afstemming van de vergunningverle
ning geregeld. 

Zowel de toegang tot de voorbereidingsproce
dure als de rechtsbeschermingprocedures ~ 
Wkt tot belanghebbenden. ,In de omgevingsver
gunmng zullen verschillende besluiten en daar
mee verschillende toetsingskaders geïntegreerd 
worden. De huidige invulling van het belang
hebbendebegrip verschilt naargelang het soort 
toestemming dat-aan de orde is. In de toelichting 
op de Wabo wordt echter nauwelijks ingegaan op 
de vraag wie als belanghebbende bij de omge
vingsvergunning aangemerkt moet worden. Dit 

I. Fleur Onrust is werkzaam als advocaat bij Stibbe te Amsterdam. Dit artikel werd afgerond op 1 mei 2008. 
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uitspraak van de Afdeling d.d. 15 december 
2004.5 In die uitspraak werd iemand woonachtig 
op circa 75 meter van een uitweg, waarop hij geen 
zicht had, als belanghebbende bij de uitwegver
gunning beschouwd gelet op de geringe afstand 
tot de uitweg. 

Ook uit andere uitspraken volgt dat direct om
wonenden over het algemeen als belanghebbende 
bij een ruimtelijk relevant besluit worden aange
merkt. De enkele omstandigheid dat iemand op 
een naastgelegen perceel woonachtig is, of eige
naar van dat perceelis, is op zich reeds voldoende 
om iemand als belanghebbende aan te merken.6 

Zo oordeelde de Afdeling dat voor de eigenaar en 
verhuurder van een perceel dat grensde aan het 
perceel waarop de bouwvergunning en vrijstelling 
betrekking hadden, een persoonlijk beläÏlg aà'h
wezig was dat hem voldoende onderscheidt van 
anderen, en dat dit temeer geldt voor de eigenaar 
van het perceel waarop het besluit betrekking 
heeft. Dat de partij op een zodanige afstand van 
het pand woont dat zij daarop geen zicht heeft, is 
daarom niet van belang.7 Voor kapvergunningen 
gelden degenen die op zeer korte afstand woon
achtig zijn of zicht hebben op de bomen, als be
langhebbenden.8 Ook de eigenaar van een onbe
bouwd perceel gelegen naast een terrein waarvoor 
een milieuvergunning werd verleend voor een in
richting, zonder dat op het perceel milieugevolgen 
werden ondervonden, werd als belanghebbende 

/

aangemerkt door de Afdeling.9 Ten slotte werd 
ook de bewoner van een perceel gelegen naast een 
camping als belanghebbende aangemerkt, on
danks het feit dat hij geen zicht had op de cam
ping. IO Ook in 2007 oordeelde de Afdeling dat 
hoewel de exploitant van een kampeerterrein de 
vergunning voor het houden van een kampeer-
terrein had aangevraagd, en niet de eigenaren van 
een aantal van het terrein deel uitmakende per
celen, ook deze eigenaren als belanghebbenden 
moesten worden aangemerkt, omdat zij door de 
weigering van de vergunning direct geraakt wor
den in hun belang, te weten de uitoefening van 
hun eigendomsrecht. I I 

Soms is het voldoende om in gebied te wonen 
waarop een besluit betrekking heeft ongeacht de 
grootte van het gebied. Zo overwoog de Afdeling 
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in een andere uitspraak waarbij een gebied werd 
aangewezen op grond van de APV als fouilleer
zone dat personen woonachtig en werkzaam in 
het gebied waarop de gebiedsaanwijzing betrek
king had, als belanghebbende moesten worden 
aangemerkt. 12 

Zoals uit het voorgaande volgt is met name de 
eigenaar van naastgelegen percelen vaak zonder 
Qadere motivering of onderbouwing als HêTang.:' 
hebbende aan te merken . Slechts het zijn van ei
genaar is daartoe soms voldoende. Zo oordeelde 
de Afdeling dat ook de slechts af en toe in het 
pand aanwezige eigenaar van een in dezelfde 
straat - op 30 meter afstand - gelegen seksin
richting als belanghebbende bij de exploitatie
vergunning van die seksinrichting was aan te 
merken, omdat hij eigenaar was. Ook met be
trekking tot de eigenaar van een perceel aan
grenzend aan een speciale beschermingszone op 
grond van de Vogelrichtlijn werd belangheb
bendheid aangenomen bij de aanwijzing van dat 
gebied. 13 Hoewel dit niet een toestemming is die 
bij de omgevingsvergunning aangehaakt zal 
worden, is denkbaar dat voor de verlening van 
een ontheffing op grond van de Ffwet of een 
vergunning op grond van de NB-wet 1998 een
zelfde uitspraak wordt gedaan met betrekking tot 
de eigenaar van een aangrenzend perceel. 

Echter ook voor zeer geringe afstanden blijkt de 
belanghebbendheid niet op voorhand vast te 

I J 

staan, zo volgt uit de uitspraak van de Afdeling 
d.d. 28 juli 2004. [n die casus was sprake van een 
afstand van 60 à 70 meter tot het bouwplan, maar 
gelet op het ontbreken van zicht werd de omwo
nende toch niet als belanghebbende aangemerkt. 
Ook een bewoner van een perceel gelegen naast 
het perceel waarop een flatgebouw werd opge
richt werd niet als belanghebbende aangemerkt, 
omdat hij slechts zeer beperkt zicht had op de flat 
vanuit zijn woning. Dat was naar het oordeel van 
de Afdeling 14 onvoldoende om een persoonlijk 
belang aan te nemen. Voor milieurechtelijke be
sluiten lijkt het erop dat de gemiddelde afstanden 
waarbinnen iemand nog als belanghebbende is 
aan te merken groter te zijn. Dit is te verklaren 
omdat bij milieurechtelijke besluiten behalve af
stand en zicht voor de belanghebbendheid bij een 

5. ABRvS IS december 2004, Journaal Bestuursrecht 2004/6. 
6. ABRvS 27 maart 2002, AB 2002,189 en ABRvS 14 augustus 2002, AB 2002,394. 
7. ABRvS 6 juli 2005, AB 2005.279. 
8. ABRvS 20 juli 2005, AB 2005.373; ABRvS 6juli 2005, AB 2005. 380; ABRvS 27 juni 2007. JM 2007/135. 
9. ABRvS 13 juni 2007. nr. 200608658/l. 
10. ABRvS22maart200I,AB2001, 195. 
IJ. ABRvS 28 februari 2007, nr. 200604234/1. 
12. ABRvS 9 maart 2005. AB 2005.251 en ABRvS 9 november 2005, AB 2006,90. 
13. ABRvS 22 december 2004, Journaal Bestuursrecht 2005. 2l. 
14. ABRvS 16januari2008,nr. 20070363/1. 
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besluit als extra criterium de milieurechtelijke 
impactbekekeri wordt; Voor de bepaling van het 
afstandcriterium lijkt steeds maatwerk noodza
kelijk te zijnen lijkt de belanghebbendheidzelfs 
voor geringe ,afstanden niet op voorhand: vast te 
staan. 

Zoals voor zeer kleine afstanden wel wordt be
pleit dat geen nadere ,criteria ,relevant zijn - hoe
wel dejurisprudentie ,soms anders laat zien -
wordt bij uiterstgfote afstanden wel bepleit dat 
een nadere arweging:ook njet aan de orde komt; 
omdatsommige afsÜulden'per defUritie gein be
langhebbenden meer;zouden:krinnen opleveren. 
Hoewel deze hoofdregeloverhef algemeenwer 
gevolgd kan wordeil,gddt ook hier dat i1ldëju-' 
risprudentie zo afen toe op zeer grote afstanden 
nog-bdangbebbendheidwordfáahgemerkt,gdet 
op de ruimtelijkeuitstralfugi aa:rd enorirvanfv~lIl 
een activiteitö[ an.derenaderein:VUllingen. 1 

,,' , . . ;". ; . . 
...... ,. 

Het zichtcrit~riUm kómtdaiü·doör;niet name ~an 

I" 

dë orde bij de tussenliggende afstandèri. Zièht ' 
w?rdt da~rbi~altijd rus ~lÎlpJniddelen;ilooii ~als 
leIdend cntenum gebruIkt. Ook de aard en -om
vang van de, activiteit ,hebbeninyloed, (jpde vraag 
ofiemàiid' als belangh;ebbeh4ekiw w~rdenaan
gemerkt~ Uit de jurispru~tentiëiseéhtefgeen . . 
eend llidîge iriVtilling'ofà{MjkiDg' ya'h~et at- -.' 
st~lndScriterium te destiilerèt;i: Zeiq~J;l WQrden al-

Ij ~~~tfif~:g:~:~:. ~;~~~.,~.~~.·~.fk.~i~.~i;; 
heden. van het g~Yal bebördeëI9' ()f!çensptäkelS 
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prudentie lijkt buiten: een straal van 300 meter van 
de inrichting over het algemeen geen belangheb
bendheid meer 'aangenomen te worden: Die af-. 
standwotdtoverhetalgemeen te groot geacht om 
aailnemelijk,te maken dat. nóg milieugevolgen 
van de inrichting zullen worden ondervonden. IS 

Er zijn echter wel uitzonderingen op ,deze straal 
van 300 meter door de Afdeling in de jurispru
dentiegemaakt. Zo werd een omwonende op 400 
meter afstand van een varkenshotiderijals be
langhebbenrleaiuigemerkt, omdat het gelet op de 
aard en omvang van de inrichting aannemelijk 
was datop die, afstand nog milieugevolgen van de 
inri~hting werden ondervonden; Ookinde uit
spraa,kvan de Afddirigvan Jrioveniber 2006 · 
werdiemand:die woonachtig was op een afstand 
van 6ÓOriieter van,cim melkrUridveehouderij als 
belanghèbberideaan te meiken. l

9. Maij.r ook een 
omwonende biJde'opncbtingsverguhnmg voor 
èenzendmastdie'op 900 meter van, de. zendmast 
woonachtig was, :werd a1SJ)darigheb~nd~aan
gemerktgelet O,pde aard; liggirigengroótte~ van 
de :mnchttng.:Deerie :m;ist is kdnnelijk.del;l;ndere 
met; Zo werden appellanten'waar.varidewonin:' 
gertop ongevêër520 tot900,meter·afstandvan een 
radio- eni televisiezendiJ;lástlage~,niet als be- · 
hlIighebbende aimgêmerkt.~gIJijdiezelfdéop
richtliigsvergunning voet de radio-, en televisie
zendinastw~rden (uilwo:ntm.deîI'opeeIi·afstand 
van I 5:OÜJeter 0verig~risweL~* ·tre1angheqpende 
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Criterium: ruimtelijke uitstraling 
Voor besluiten in het kader van de ruimtelijke 
ordening wordt naast het afstandscriterium de 
vraag naar de belanghebbendheid ingevuld aan 
de hand van de ruimtelijke uitstraling van een 
bouwplan of bestemmingsplan. Van belang voor 
de ruimtelijke uitstraling zijn de aard en omvang 
van de activiteit. De ruimtelijke uitstraling van 
een bouwplan - soms in samenhang met de aard 
van het landschap genomen - kan belangheb
bendheid opleveren voor op grote afstand van de 
activiteit woonachtig personen. Zo oordeelde de 
Afdeling in geval van een bouwplan voor 74 zo
merwoningen, dat iemand woonachtig op een 
afstand van 1100 meter vanaf het bouwperceel, 
als belanghebbende moest worden aangemerkt, 
gelet op het omliggende open landschap en de 
ruimtelijke uitstraling van het plan.23 In een an
der geval waarin de afstand van het perceel van 
een omwonende tot de bouwlocatie iets meer dan 
100 meter bedroeg, werd de omwonende gelet op 
het bouwplan - een woning met garage - niet als 
belanghebbende b~ de verleende bouwvergun
ning aangemerkt.2 Dat bouwplan was natuurlijk 
ook een stuk beperkter in omvang en ruimtelijke 
uitstraling dan de 74 zomerwoningen. Voor be
woners op 600 tot 1200 meter afstand van een op 
te richten windturbine met een hoogte van 40 
meter en rotorbladen met een diameter van 60 
meter - derhalve een grote ruimtelijke uitstraling 
- werd wel belanghebbendheid aangenomen.25 

Bestemmingsplan en plande/en 

rl 
Afstanden worden in bestemmingsplanprocedu
res van steeds groter belang voor de beantwoor
ding van de vraag of iemand als belanghebbende 
kan worden aangemerkt. De uitleg van het be
langhebbendebegrip in bestemmingsplanproce
dures lijkt namelijk steeds meer te worden be
perkt. Uit de uitspraak van de Afdeling d.d . 28 
november 200726 valt afte leiden dat de Afdeling 
belanghebbende bij het ene plandeel niet zonder 
meer als belanghebbende bij andere plandelen 
aanmerkt. Iemand lijkt dus slechts belangheb
bende te worden geacht bij dat onderdeel van het 
bestemmingsplan dat zijn belangen rechtstreeks 
raakt. In genoemde uitspraak lag het perceel van 
appellante op circa 365 meter afstand van de 
plandelen in het uiterste zuidwesten van het 

23. ABRvS 1) februari 2004, nr. 200303344/1. 
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plangebied. Wat betreft deze plandelen oordeelde 
de Afdeling dat niet is gebleken van feiten en 
omstandigheden op grond waarvan geoordeeld 
zou kunnen worden dat een objectief belang van 
appellante rechtstreeks door het bestreden besluit 
wordt geraakt. 

Deze zogenaamde splitsingsleer of onderdeelbe
nadering is nieuw27 en heeft tot gevolg dat een 
belanghebbende bij een planonderdeel niet zon
der meer alle argumenten tegen het gehele be
stemmingsplan kan inbrengen. Een inspreker zal 
bij elk planonderdeel waarop zijn beroepsgron
den zien als belanghebbende aangemerkt moeten 
worden. 

Toename verkeers- en parkeerdruk 
Behalve de aard en omvang van de activiteit kan 
de ruimtelijke uitstraling van een plan ook zijn 
gelegen in een toename van de verkeersbewegin
gen of toename van de parkeerdruk.28 De Afde
ling achtte29 een bewoner woonachtig op 650 
meter van het bouwplan belanghebbend bij dat 
bouwplan dat voorzag in de bouw van 14 wo
ningen, alsmede in een winkelcentrum met een 
totaalvloeroppervlak van 2500 m2

• In het win
kelcentrum werden twee supennarkten gevestigd. 
Daarbij was van belang dat aannemelijk kon 
worden geacht dat van de te realiseren 2500 m2 

commerciële ruimte een extra verkeersaantrek
kende werking uitgaat. Omdat juist het verkeer 
dat vanuit het aangrenzende gebied, langs het 
perceel van appellant zou rijden, is het belang van 
appellant, ondanks de afstand van zijn perceel tot 
het bouwplan, rechtstreeks betrokken bij het 
bouwplan. De mogelijke verkeerstoename moet 
wel het persoonlijke belang van de klager recht
streeks raken. Zo oordeelde de Afdeling30 dat ie
mand niet als belanghebbende aangemerkt kon 
worden die woonachtig was op meer dan 300 
meter van een op te richten moskee. Het enkele 
feit dat appellant een beroep doet op het Besluit 
luchtkwaliteit 2005 maakt hem nog geen belang
hebbende. In dit geval is dewoning van appellant 
meer dan 300 meter van het perceel verwijderd en 
heeft hij als gevolg van tussenliggende hoge be
bouwing niet of nauwelijks zicht op de op te 
richten moskee. Voorts woont hij niet aan de 
toegangsweg tot die moskee en evenmin aan een 

24. ABRvS 13 december 2007. nr. 200707587/1 en 200707587/2. 
25. ABRvS 26 september 2007, nr. 200701410/1. 
26. ABRvS 28 november 2007, nr. 200701956/1. 
27. S. Hillegers, 'De belanghebbende in het omgevingsrecht: afstand van het algemeen bestuursrecht ofzicht op eenheid?', 

in: In eenheid, Sdu Uitgevers 2007, p. 167-181. 
28. ABRvS 6 februari 2008, nr. 200703234/1; ABRvS 30 januari 2008, nr. 200702792/2; ABRvS 16 januari 2008, nr. 

20070363/1. 
29. ABRvS 10 januari 2007, AB 2007.39. 
30. ABRvS 13 februari 2008. nr. 200704318/1 (Bouwvergunning Moskee). 
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van de andere toevoerwegen, zodat appellant 
evenmin op grond van de mogelijke toename van 
verkeer en mogelijke afname van de luchtkwall
teit ten gevolge daarvan als -belanghebbende bij 
het besluit kon, worden aangemerkt. 

Europeesrechtelijke criteria 
Ook het Europese recht kan in sommige gevallen 
van invloed zijn op de kring van belanghebben
den. Zo oordeelde de Afdeling31 dat een tele
comaanbieder als belanghebbende moest worden 
aangemerkt bij de verlening van,een bouwver
gunning voor een antennemast; oindatart. 10 
EVRM, oftewel het rechtop vrijheid van me
ningsuiting in het geding was. De Afdeling over-

,. ' woog daarbij dat er feitelijk een reële mogelijk
heid bestaat dat de telecomaanbieder door de 
weigering om bouwv~rgunning te verlenen in zijn, 
aan dat fundamenteel recht ontleend belang zal 
worden geschaad, zodat. hierin een voldoende ei
genbelang is gelegen om·tekunnen worden aan
gemerkt .als belanghebbende, 

Naar. aard van het besluit beperkte kring van be-

/

langhebbenden ,,' '. . -- "-, . , ,-' 
Zowel de Wet geluidhinder als de Monumenten
wet kent beperkte groepen van belanghebbenden 
bij een groot aantal besluiten . . 

Bij een besluit tot vaststelling hoogst toelaatbare 
waarde voor geluidsbelasting worden volgens -
vaste jurisprudentie vandeAfdeling,diegenen die 
uit -hoofde van .een bijzondere;i'echtenste erken
nen, relatie tot eenofmeer vanódewoningen 
waarop de geluid belasting ziet, aangemerkt als 
be1anghebbenden~3~De AfdelingooÏ':deeJde,in,·, 
deze uitspraak dat omwonenden die niet woon
achtig Wa;reJi in'eensaneringswoningeniwaarvoor 
geen 'besluit-hogere grenswaarde was:vastgesteld, 
bij , de andere ,woningeo'inde straatonietals·be- ." 
laIighebbendenkonden worden:aangemerkt . " .. 

;: , ~,' i.:":' ~ ~. ,'.-.'" ":;'. ~ ~:; :; .. . ~ ,:.:'.' . ; : ." 

2.2.'.:Catego{:alehelanghebbenden ";:!e i .'.,. ", .. 

Naast verschillende criteria waaraan het belang.: 
hebbetldebegcip,wordt,gemeten, kunnen er ook, 
vetSchillendecategorieën van belanghebbenden ' 
worden;onderschcidendie. op .grond, van. hun bij-

:.: '-,' 

zondere positie als belanghebbenden kunnen 
worden aangemerkt. 

Concurrenten 
Concurrenten die niet tevens eigenaar zijn van een 
perceel kunnen onder omstandigheden bij ruim
telijk relevante besluiten als belanghebbenden 
worden aangemerkt in gevallen waarin zij niet op 
korte afstand, van het perceel waarop het besluit 
betrekking heeft, hun ondememingexploiteren. 
Bij de beoordeling van de belanghebbendheid van 
concurrenten wordt door de Afdeling gekeken 
naar de omvang en locatie van het verzorgings
gebied van het bedrijf waarvoor vergunning is 
verleend· of waar een vrijstelling of bestem
mingsplanwijzigingop zietP Het moet daarbij 
gaan om een bestaand,verzorgingsgebied en een 
bestaande concurrent.~· Dat verzorgingsgebied 
kan zeer ruim zijn zo .blijkt uitde uitspraak van de 
Afdeling met betrekking tot het Factory Outlet 
Center (POC) in Roosendaal. 35 ,Een concurrent 
uit Etten-Leur werd als rechtstreeks .belangheb
bendeaangemerkt, bij eenvrijstellingsbesluit en 
bouwvergunning; De Afdeling oordeelde dat nu 
er in Zuidwest-Nededand ,slechts ruimte is voor 
één FOC, de-verlening van een vrijstelling voor 
een FOC in ,Roosendaal betekent dat de ge
vraagde vrijstelling voorde in Etten-Leur aan
wezige'concurrent zal moeten worden afgewezen. 
Gedeputeerde Staten kunnen voor een.tweede 
FOG geen verklaring van bezwaar verlenen. Ook 
in het milieurecht wordt op eenzelfde wijze een 
concurrent op groteafs1and nog:bel~ghebbend 
geachttezijn;,Het betrofhier een'Nerzoektot :. 
handhaving van de milieuregelgevmg;mgeruend 
door-de,ontwikkelaar vanhetFactory,Qutlet . 
Centerin Roosendaalvoorhet,;FOCin,'Lely-, .. ' .. ' 
stad. 3~,eok hjer .oordeelt de ,A{deJing-datide ' .'. 
concurrent, ondanksdegroterafstand, alS~·,be .. 
langheb~ndemoet;wordenaangemerkt; :' 

BelangenoFganisatie$ -'-"". :_,.',:.",'.,':-_,.,.'" '" ./-, ,." _'.
Ook-bèlan~norganisatiès1runneningevolge art. 
I :2:lid~~Awbals! belanghebPende~nvorden'aan-

I 
gemellkt:;Als-;de-bel~ge~<van~een\fechtspersoon 

Iworden mgevolgedit,artikelmedede algemene en 
ool1ectieYe~be1an:gen die zij ,krachtens ·hun doel
stellingen ,en blijkens hun feitelijke werkzaamhe-

,;: . 

31. ABRvS 21 november 2007, nr. 200702439/1 (T-Mobile bouwvergunnmg anteruremast). 
32. ABRvS 21 november 2001, JB 2002/5_ .-.". ., ' ... 
33. ABRvS 16 november 2005. nr; 200500809/1. 
34. ABRvS 26 januari 2005, nr. 20040370011 (AldiTholen). . .;. 
35. ABRvS 5 april 2006, Gst. 2006, 108 (FOe Roosendaal). " . " _ , ; .... 
36 . .. ABRvS .7 ,maart '2007, .68.t.. ·2001~,S9-(FOC;,LeJystaá};/zje . ook AB&yS 21 februari200;7;~:nr. ·200606361jL:Voor een 

andersluidend oordeel zie ABRvS 19 september 2007, nr. 200609067/1 over de verlening vaneen nûlieuvergunning aan 
een concurrent; ln.dewtspTIiakNäiHle Afdeling van, 26 september 2007,clir .. 200700587fl werd niet als eóncuiTent en 
belanghebbende aangemerkt de exploitant van. een pand dat, evenals het pand. waarvoor aan een ander-bedrijf vrij
stelling was verleend, geschikt is voor de uitoefening van detailhandel maar daarvoor niet werd gebruikt; terwijl er ook 
niet een concreet voornemen voor zodanig, gebruik bestond,,· -, i 
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den in het bijzonder behartigen, beschouwd. Be
langenorganisaties moeten om als belangheb
bende aangemerkt te kunnen worden, opkomen 
voor een algemeen of collectief belang, dat volgt 
uit hun statutaire doelstelling en blijkt uit hun 
feitelijke werkzaamheden. De belangenorganisa
tie moet een rechtspersoon zijn en zal voor
noemde belangen in het bijzonder moeten be
hartigen. 

De doelstelling van een belangenorganisatie mag 
niet te concreet en algemeen geformuleerd zijn. 
Indien sprake is van een algemeen geformuleerde 
weinige concrete doelstelling zal worden aange
nomen dat een belangenorganisatie door het be
streden besluit niet rechtstreeks wordt getroffen 
in een belang dat de organisatie in het bijzonder 
behartigd.37 Er lijkt wel enige versoepeling in de 
jurisprudentie zichtbaar te zijn als het gaat om het 
bewijs voor de beantwoording van de vraag of er 
bij collectieve acties sprake is van een groepsbe
lang dat in het geding is.38 

3. Belanghebbendebegrip onder Wabo 

In de toelichting op de Wabo wordt geen nadere 
uitleg gegeven van het belanghebbendebegrip bij 
de omgevingsvergunning, dat terwijl de integratie 
van de verschillende toestemmingen in één ver
gunning naar mijn mening wel aanleiding zou 
moeten zijn voor een nadere invulling van het 
belanghebbendebegrip. Immers, de huidige ju
risprudentie van het belanghebbendebegrip laat 
per toestemming een andere uitleg zien, zodat 
duidelijkheid moet worden gegeven over de toe
passing van dit begrip op het moment dat de 
verschillende toestemmingen geïntegreerd wor
den. In 2005 werd dit reeds door Ten Veen ge
signaleerd. Ook dit leidde echter niet tot een na
dere toelichting. Pas in de Eerste Kamer zijn nu 
vragen gesteld over de uitleg van het belangheb
bendebegrip. 39 Zo is de vraag gesteld of het niet 

~ 
beter zou zijn indien niet de rechter achteraf, 
maar de verschillende overheden vooraf het be
grip 'belanghebbende' nader definiëren. De 
Eerste Kamerleden stellen voor om de definiëring 
van het belanghebbendebegrip in een verorde-
ning vast te leggen, zodat niet bij iedere aanvraag 
de definiëring afzonderlijk zal moeten plaatsvin
den. De Eerste Kamer heeft de regering verzocht 
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om een verheldering rond het begrip 'belangheb
benden' bij plannen die de fysieke omgeving be
treffen. Zolang de wetgever geen duidelijkheid 
geeft aan het belanghebbende-begrip onder de 
Wabo, zal de uitleg uiteindelijk uit de praktijk 
moeten komen. Er zal jurisprudentie op gang 
moeten komen om duidelijkheid te krijgen over 
die uitleg. Voordat het zover is, zullen verschil
lende invullingen mogelijk zijn. In het na volgende 
zullen verschillende invullingen onder de Wabo 
aan de orde komen. 

Allereerst zal een schets worden gegeven van 
voorzetting van de huidige invulling van het be
langhebbendebegrip onder de Wabo. In dat geval 
wordt per toetsingsgrond de belanghebbendheid 
bepaald. Het kan dan voorkomen dat iemand 
voor onderdelen van de omgevingsvergunning 
wel als belanghebbende kan worden aangemerkt 
en voor andere onderdelen niet. Ten tweede zal 
één van de eerder door Ten Veen in 2005 aange
reikte oplossingen40 nader worden uitgewerkt. 
Deze uitleg betreft een nadere concretisering van 
het belanghebbendebegrip vooraf bij algemene 
maatregel van bestuur (AMvB). In een AMvB zal 
een matrix vastgesteld worden met afstandtabel
len, eventueel aangevuld met een hardheidsclau
sule. Voor een derde mogelijke uitleg, zoals 
eveneens door Ten Veen voorgesteld in 2005, kan 

~ 
worden gedacht aan een systeem waarbij de ont
vankelijkheid als belanghebbende ten aanzien 
van één materiële wet, leidt tot algehele ontvan
kelijkheid bij de omgevingsvergunning. Een 
vierde oplossing is geschetst door Uylenburg en 
Hazewindus in het Tijdschrift voor Omgevings
recht.41 Zij stellen voor om het belanghebbende
begrip op te rekken in die zin dat het object van de 
omgevin~svergunning bepalend is voof(le vraag 
naar de elangfie6B'endHéld en niet de argumen
ten die daarbij worden gebruikt. De tweede tot en 
met de vierde uitleg hebben een verruiming van 
het belanghebbendebegrip ten opzichte van de 
huidige situatie tot gevolg. Een vijfde invulling 
zou ten slotte kunnen zijn gelegen in beperking 
van de kring van belanghebbenden door toepas
sing van een schutznorm bij de vaststelling van 
het belanghebbendebegrip. De verschillende in
vullingen zullen hierna nader worden uitgewerkt. 

37. ABRvS 21 februari 2007, nr. 200602139/ I, J B 2007/72 en BR 2007, p. 414 (Dorpsraad Zwaanshoek). Zie ook ABR vS 22 
augustus 2007, nr. 200700414/1 (Stichting Belangengroep Oud Verlaat) . ABRvS 14 maart 2007, nr. 200603493/1: met 
betrekking tot de doelstelling van de Vereniging Comité Buurtbelang Amsterdam werd niet geoordeeld dat deze te 
algemeen geformuleerd was. 

38. ABRvS 23 augustus 2006, AB 2006,365 (LTO) en ABRvS 5 december 2007, JB 2008/24 (C/ara Wichmal1n. subsidie 
~~ . 

39. Kamerstukken 12007/08, 30 844, C, p. 19. 
40. A. ten Veen, 'Milieurechtsbescherming onder de Wabo" Men R 2005, p. 557-560. 
41. W.G.A. Hazewindus & R. Uylenburg, 'Rechtsbescherming tegen de omgevingsvergunning' , TO 2006, p. 148 e.v. 
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3.1 . .. Continueren huidige invulling belanghebben-
debegrip .. 

Aangezien in de toelichting op deWabo geen . 
aanknopingspunten ,zijn te vinden voor een an.,. 
dere uitleg van het belanghebbendebegrip dan de 
huidige, valt er veel voor te zeggen om ten op
zichte van de huidige invulling ook geen wijzi
gingen aan te brengen. Immers,ook de verschil., 
lende toetsingskaders en de daarmee te bescher
men belangen zijn· niet gewijzigd. Een niet ver
anderende invulling van het , 
belanghebbendebegrip onder de Wabo zou bete
kenen datpeI: toetsingsgrondde belangheb
bendheid wordt bepaald;: Het kan danvoorko
men dat iemand Voo.r QndeFdelen· van deomge
vin~vergunning weL als belanghebbende kan . 
worden aangemerkt·envoorcandereonderdelen 
nie~;! Indien er gronden;worden aangevoerd die 
betrekking hebben op .verschillende toestemmin
gen eIionder verschillendewettelijketoetsings~ . 
kadefs vallen; z.al die grond wordeil.meegenomen, 
indien. de. klageuteeds.voor tOestemming als he
langhebbendeisaan·te merken~ ArgUmenten van 
openbare orde; zoals termijnen, kunnen door ie
dere' belanghebbende naar voren worden. ge.,. 
bracht. ;. .... , , . 

.• • ~"I . 

Deze invulling van .het,belanghebbendebegrip 
ziet er aan dehandvan een voorbeeld als volgt uit. 
Stel-er woi'dtvoor.een;projectéén integrale.oor 
gevingsvergunningaang~yr:aagd, ~Het:project, be
treft .de.;bouw :en,hetOI'tichten:vari~n!milieu;; .. · 
vergunningplichtige,inrichtillg:nabij:een Natura .. 
20OQ-gebied, (waarbij,enkeleJJ.omengekapt moe
ten·Worden,·Er .die~·zich'VerschillendeJdagerS 
aah·.die:elkv.QorvetsChillende;-onder..delènvan de 
vergunniAgals,oolanghebbendeckilnnenworden ' 
~gemerkLZo-iS·denkb~dateell. buurman van 
het ,n~gelégenper~l.als.belanghebbeil~e voor 
alletoestemmingen~wo.rd~ aangemerkt;:. terwijl 
een,k4lgende.natuurbesèhertningsorganisatie '. 
slechts,als.J;çlanghebbe.nde wQrdt,aangemerkt,: .. · 
vQ:Or:het~l;V~Ïlde.pm:geW:lgsvergunning<iat.op 
dt; 'e,venttJeël!Doo~lÇclij~e Nbt-wçl.;.vergunning, ' .. 
ziet-;;omdat d.e'st:awtäire;.4oelstelling.yan·:dèna,. 
tuur.bescheinrings.(){g~rus~tie11itsluitendbetr~k- . 
king hooft.op:het.beliouà.yan;f.\lgstfeeppaddenjn 
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met zicht op de op te richten bebouwing en. 
waarvan het aannemelijk is dat er milieugevolgen 
worden ondervonden op het perceel, zal in geval 
van deze benadering gronden mogen aanvoeren 
die betrekking hebben op de toestemming voor 
het bouwen en oprichten van de inrichting, maar 
bijvoorbeeld niet voor· het kappen .van de bomen 
indien er zicht op de bomen is aangezien hiervoor 
in de huidige jurisprudentie over het algemeen een 
veel beperktere afstand geldt. 

Het beStuursorgaan ende rechtermoetenin dat 
gevaL beoordelen met betrekking tot welke toe
stemmingen iemand als belanghebbende kan · 
worden aan:gemerkt. De ontvankelijkheid van 
een,klager zal daarvoor in onderdelen.opgesplitst 
moeten worden. Hetbestuursorgaan.of de rechter 
zal de ontvankelijkheid per klager. moeten on .. 
derverdelen per toestemming eD.:vervolgenszal 
per aangevoerde grond . bepaald moeten worden 
op welke toestemming de grond betrekking heeft. 
Er zal derhalve een soort· tabeUn de uitspraak ' 
komen. Indien de zienswijzen, het bezwaarschrift 
of het beroepschrift zeer~lgemeen)-gefQrmuIeerd 
zijn, zal dat niet altijd een gemakkelijke opgave 
zijn., Dit ;zalJeiden tot een hogewerldast .voor : 
zowel bestuursorgaan als rechterlijkemacht .. Veel 
auteurs~~ hebben reeds gewezen op deonwerk
bare situatie diehierdoor;ontstaat.Jk geef toe dat 
de werkdr,ukverhoogd;wordt, .maarik·vraag mij 
af ofditdaadwerkelijkzo:slechtuitvoerbaaris; .. 
gelet'op;het feitdatook inde·besttJIUiûngspJan .. · 
jurisprudenliesteeds meerwordtpifferentieerd 
naar belanghebbendenper'p1an9J:1der-deel. :Zoals 
inde jurisprudentiebesptekingt:eedS~a:ar:voren is 
gebracht; lijkLeen.<trend,waarpeembaar: waarbij: . 
belanghebbepden.,yoofiéén;plaponderde'elniet ' . 
autQIilátiséh,aIs belanghebbende vOQF<het;gehele 
plan worden:~ngemerkt~".~·.:· :':'<.i>' .. "-':.:. ~.:'!:,' •. ""':" ." 

Eea,ander.nadeeLkanZijn dat-dezeSeheiciingen . 
binnei).één:vergunning op;bur.gers :3.1s :willekeurig 
overkoiIih:.Burgers.zu:llen.,dan :.eerder.hetgevoel, 
hebbên:dat,·ziji ten:.Onr~hte 'n'ietwordengehoord. 
Pit is-,slêchtw.@Dit .. hetvertrOliwerr-in'bestliursor"";,. 
ganèrt;en~echt~l'lijke ,macht.:. .".; ,'.>, ;é'~;< <.~' .. ,i.-.;' '." .. ' 

heLbetreffende.Natura.2000,.gebied:1.Hanteritig Yoor<~elemvanjd~jnvullingvan,het. .belangheb,, ·:· 
van de huidige lijn zou inhouden dat deze orga- bendebegrip op dezewijzeisJdataansluitingkan 
nisatie niet tevens als belanghebbende bij de worden- g~zoch~.bij de huidige jurisprudentie met 
bOUwveI:guIlOip.g,milie~vergunning, en kapver- be~x:ekking t9t h~t~langhebbendebegrip per 
gunning zal worden,aangQJlerkt.Toepassing van toestemming. Daarnaast zorgt een dergelijke in-
de huidige ,uitleg; ,houdtiildatde,natuurbe- ' ... ' • ·.· vtllling ervoor dathet belanghebbendebegrip: niet 
scheriiiffigsorganisatieslechtsi:êgérrbet: onder";' .'" . wordt.opgereJd en de ~Oep~van' belängli~bbende 

~o"' m:e ... t .. 'wl,,~.V"o·.··:.a':"·n'te·.a'··'·nd'~'···d·~'.··'··e ... Ul.O,·.·.·.·o'~.t.:.·p'.'.·~.'e~ .. eVm.·~ ..•. n·~.'·.·· .•. b.a •. gS ... ~wsv,·.,t.'-.:.a.·.'.t.·n'. ·.r'dy .. '.·, .• ·~.· .• vb.i.an~'.~ .. ll,.··,·.,.',·tno· .. '.:.·~,'.'·n.,'.a':~"·'~"2·'··~'."·'·ooO.o ...•. 1>,;.;."k.".:,O.·e .. ·.~:i:n.t ... -e·-.·::.r·'.·'· ~~~;:.~:~;:op .. i~~;:~:::~i~l~gt1:fJ'~~~~~1Wä~teeiI 
,. • . 1: -+. .', : ~ririage?~ari~l1 :~mgêving~verg~IlriiJg:~ff dê 

- -'-'---,------ .,',; ".:; .. - . ,.:'" .. >.: .,;'< .... ~.: ... 
42. TenVeen;Michiels, Nijmeijer,Ten<Velden, Uijlenburgeen Hazewindus. " ;: .. ", .. 
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keuze maakt voor het aanvragen van één inte
grale vergunning of verschillende deelvergun
ningen. Op deze wijze heeft de aanvrager geen 
invloed op de kring van belanghebbenden per 
toestemming, omdat die gelijk is of er nu sprake is 
van een integrale vergunning of van deelvergun
ningen. De toestemmingen worden immers voor 
belanghebbendheid gescheiden behandeld. Een 
integrale benadering van het belanghebbendebe
grip zou strategisch gedrag van aanvragers in de 
hand kunnen werken. Aanvragers zouden ervoor 
kunnen kiezen om onderdelen van de omge
vingsvergunning separaat aan te vragen om zo het 
aantal insprekers op 'gevoelige' toestemmingen te 
beperken. Anderzijds loopt de aanvrager daar
mee natuurlijk wel tegen een extra rechtsbe
schermingsmoment op. 

Daarnaast is deze invulling ook verdedigbaar 
vanuit de gedachte dat de wetgever nu eenmaal 
heeft gekozen voor inspraak en rechtsbescher
ming door belanghebbenden in plaats van door 
'een ieder~. Het lijkt dan ook begrijpelijk om dit 
per deelonderwerp te beoordelen en niet voor het 
geheel. omdat bij een integrale beoordeling de 
uitkomst steeds afuankelijk is van het aantal 
toestemmingen binnen de integrale vergunning. 
In dat geval zou het kunnen voorkomen dat ie
mand die geen belanghebbende is bij de bouw
vergunning als zodanig, een vernietiging van de 
bouwvergunning bewerkstelligd, krijgt, enkel en 
alleen omdat de bouwvergunning toevallig on
derdeel van de omgevingsvergunning vonnt. 
Hoewel dit in het licht van de controle op de be
sluitvorming een gunstige ontwikkeling is, moet 
ook geconstateerd worden dat de wetgever ex
pliciet heeft gekozen voor het beperken van in
spraak en controle op de besluitvorming. De 
wetgever heeft destijds bij de afschaffing van de 
getrapte actio popularis in het milieurecht opge
merkt dat hier het belangrijke signaal van uit 
diende te gaan dat het de regering ernst was met 
onnodig beroep op de rechter. Hoewel onderzoek 
van de Universiteit Utrecht43 uitwees dat het ef
fect op terugdringing van het beroep op de rechter 
heel beperkt is, zou in ieder geval het signaal 
vanuit de regering bij een verruiming van de groep 
belanghebbenden onder de Wabo wel eens teniet 
gedaan kunnen worden. 

3.2. Matrix met afstandstabellen met of zonder 
hardheidsclausule 

Het voorstel van Ten Veen om bij AMvB een 
matrix vast te stellen met afstandtabellen, al dan 
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niet aangevuld met een categorie indeling verge
lijkbaar met het Inrichtingen- en vergunningen
besluit (Ivb) leidt tot objectivering van het be
langhebbendebegrip onder de Wabo. De afstan
den in de matrix zullen afuankelijk zijn van de 
aard en omvang van de activiteit. De oprichting 
van een varkenshouderij zal een grotere kring van 
belanghebbenden hebben, dan de bouw van een 
kleine woning. Ontvankelijkheid op grond van de 
in de tabel genoemde afstand leidt vervolgens tot 
ontvankelijkheid voor de gehele integrale ver
gunning. Deze invulling van het belanghebbende
begrip levert vooraf meer rechtszekerheid op. 
Daarnaast is een dergelijke objectivering van het 
belanghebbendebegrip praktisch voor bestuurs
organen en rechters. Ten Veen stelt voor dat dit 
systeem aangevuld zou kunnen worden met een 
hardheidsclausule. De hardheidsclausule zal 
moeten voorkomen dat zich uiterst onredelijke 
situaties voordoen. Het bestuursorgaan en de 
rechter zullen zo ruimte houden om in individuele 
gevallen anders te oordelen, indien de uitkomst 
van de afstandsmatrix tot onredelijke situaties 
leidt. Een soortgelijk voorstel- echter zonder 
hardheidsclausule -lijkt nu door enkele leden van 
de Eerste Kamer naar voren te zijn gebracht. Uit 
de kamerstukken lijkt te volgen dat deze kamer
leden voorstander zijn van een op voorhand 
vastgestelde norm voor belanghebbenden bij de 
omgevingsvergunning. Zij overwogen als volgt: 

'In Awb art. 3: 12 derde lid wordt vermeld dat van 
te voren wordt gedefinieerd wie de zienswijzen kan 
indienen cq als belanghebbende kan worden aan
gemerkt. Het komt de leden van de PvdA-fractie 
voor dat niet de rechter achteraf maar de ver
schillende overheden vooraf het begrip belang
hebbende nader moeten definiëren en in een ver
ordening moeten vastleggen zodat niet bij iedere 
aanvraag de definiëring afzonderlijk zal moeten 
plaatsvinden. ' 

De daadwerkelijke uitvoering van dit systeem zal 
echter niet eenvoudig zijn. Bij het opstellen van 
een afstandsmatrix zul1en voor een zeer groot 
aantal activiteiten en projecten afstanden vast
gesteld moeten worden. Alleen het bepalen van 
deze afstanden is al niet eenvoudig, omdat voor 
de verschiJlende toetsingskaders van de verschil
lende vergunningen en toestemmingen thans in de 
jurisprudentie verschillende afstandscriteria gel
den. Daarnaast gelden verschillende extra toets
ingscriteria voor het bepalen van de belangheb
bendheid, zoals zicht, ruimtelijke uitstraling, te 
verwachten milieueffecten, enz. Deze criteria 
kunnen thans zowel een beperkende als verrui-

43. A.AJ. de Gier, J. Robbe, eh.W. Backes & P.J.J. van Buuren, 'De actio popularis in het ruimtelijke ordenings- en 
milieurecht. Een onderzoek naar de werking van de actio popularis in de praktijk en naar het gewicht dat aan de 
argumenten inzake de wenselijkheid van de actio popularis moet worden toegekend', VROM 1999; KamerslIIkken J[ 

2003/04.29421, nr. 3, p. 3. 
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mende invloed op dekring:van.behmghe~benden 
hebooIL Het lijktondoeIilijkom aLdezeverschil
leride criteriaenafst1ind<mperiptdjeêt tot een .' 
eendUidige afstand omté vonneneilin één:.matrix 
vast t~ leggen. Aridetzijdszalbijeen.dergelijke : 
objectivering'vaáhet belarighebbendebegripçhet 
aantal afteweg~ ;belailgen:misschieil ook: .. 
enigszins beperkt moeten worden: Ineenr'matrix 
kari.!wellichtnietmet,aJlefeiteil enomstandighe
derirektroing wordeágehöliden. Bijdeke\ize voor 
objectivering van~heLbelanghebbendebegrip zal 

' diebeperkingvan'dë~belangériafwëging misschien 
geacçepteetdriuletetf:wórdëo;Nanwege;dë waar
schijiilijk.bepCrkWëbëlang~äf\veging is toe
passing vaneen haidlfeidsel~l1i.sule;biJdit systeem 
naà:rmijil riieIiingQilvëtn:üjdeiijk; :omdat daarmee 
voor hetoestuutsorga:anjende rechtereen .mo- . 
gëlijkheid;~otJiadere ;afwegiti~ bestäaL · ",.' .' 

. :: .;;." ;: ' .... ~' .', ','.:. ;:' :. :,,:. " ... ", ,.; ; ~ : ..... O'i '~'.: !:, ': :.'::',' -, :-:',1., ' . . -, :.: 

Overigens zal voor? belángehorgáriisaties en af-
. geldd bëlailghebbenderièeiI:andereto'ets moeten 
blljven:bestaan.Afstatid'speeltfuuners bijqe-',; .... 
vraag:valübelai'lghebbèÏldheid 'vQot,belangenoTÁ 
gàms'atieseri afgelêi&bèlanghebl,ièrideh ovër het 
algetiieeri geen ,tölBij.belarigeilotgariisaties · .' 
speelt immers met name de ,omschrijving van de 
doelstelling van deorganisatie; ., '; -, .... 

'-', ",:", ~:: . ~'.'~~.~': '.::: .. ~ >: :~'", '.: ..... ",. 
33; ···:'Onivankelijkh~idop· baSisvtiÏ'fééh :materiële · 

:\~,:.·~·.wétf:·)[ :::.::.:}J.'~"':; '-,2, ~ ;:. ", .::f~~· .:,:.<{~. ;':':-:'~.\.:~::~::::<' ·i·'·.·. -, ...... . ......•. 

'. Eèti ~andére'üitl~g~an,hët~larighebbendebëgrip 

:"" .. ' 

aanvoeren .bij.een. ontheffmggrenswaarden ho
gere waarden: en-vooreen-Monumentenwetver., 
gunning veel'groterworden. Ookzullenbelan- , 
genorgaIÛsatiesdîe slechts,een beperktedoelstel
ling hebben bij: alletoesteriuningen uit de omge
vingsvergunning· gronden. naar voren kunnen ' 
brengen"waarzijJdatthans ,nietkunnen~Ikvraag 
mij äf of wetgevetditbeoogd heeft; nu hij er zelfs 
voor heeft gekozen om de indiening van ziens- , 
wijzen;álleen tot belanghebbenden te beperken. 
Opmerkingverdient-,hier ,wel, dat uit het door de 
UniversiteitUtr,echt ,uitgevoerde onderzoek is :. 
gebleken dat schrapping 'van de: getrapte actio 
popularisnietzalleiden ,tot een omvangrijke af
name . van hetbetoep' bij ,derechtet~;Omgekeerd 
zou hetdlis weleens zo kunnen zijn dat vergroting 
van de groep belanghebbenden helemaal niet tot 
. veel meer betoepsproëedures leidt: 

3.4;,. ,Object van de omgevittgsvergunningds be pa-
,'i '!ertdé1tnietde;argumentatie : .. ' . cC (,>_, :i .. '. 

DóorJlaZewiildlis eh.Uyleilburg'isvöorgesteld · 
onthet,belanghebberidebegrip öp'terekkenin die 
zin' ·dat.heVobjectvan'de:·omgevingsvetguniling '. 
bepälend'isvoor;deivraag'haarde betangheb,.., .' 

. bendheid,·:en,riiet de àrg\:ïmentehdiè:daarbij wor
den:geQri1ik.t.ZiJ'geveil'eenvoorbeeldvan'een ' . 
omwonendè-die op wi'l::komen tegen, een omge- . 
vingsverguruiiilg'die, wordt -verleeri:d~yporhet ;,,'· 

. bouwen en:;jp-iwetkingbebben':vanc.èhemischet fa-
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3.5. Belanghebbendebegrip en schutznorm 
De Wabo zou een goed moment kunnen zijn om 
over te gaan tot invoering van de schutznonn bij 
de invulling van het belanghebbendebegrip. De 
schutznorm of relativiteitsleer bestaat thans niet 
in het Nederlandse bestuursrechLDe schutznorm 
houdt - kort gezegd - in dat iemand alleen aan
spraak kan maken op de inachtneming van 
rechtsnormen indien de ingeroepen geschonden 
normen het belang van die persoon beogen te 
beschermen. In het civiele recht kennen we zo'n 
relativiteitsleer wel. Art. 6:,163 BW bepaalt: 

De argumenten die een klager aanvoert moeten 
gerelateerd zijn aan zijn belang. Zo kan het 
voorkomen dat een naastgelegen bedrijf bij toe
passing van de relativiteitsleer niet als belang
hebbende kan worden aangemerkt, terwijl de 
particuliere buurman wel belanghebbende is. 
Onderwerpen van openbare orde zouden.in dit 
systeem door eenieder die als belanghebbende 
wordt aangemerkt aangevoerd moeten kunnen 
worden. Voor die gronden zou de relativiteitseis 
niet moeten gelden . 

I 
'Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, 
wanneer de geschonden norm niet strekt tot be-\\, J scherming tegen de schade zoals de benadeelde die 

,\~. hoeft gelooen.' . 

Daarnaast ben ik - met Schueler - van mening dat 
de schutznorm zich beter leent voor toepassing 
door de rechter dan in de zienswijzen- en be
zwaarfase. Schueler pleit daarom45 in geval van 
toepassing van een schutznorm voor plaatsing 
van deze beoordeling in het kader van de inhou
delijke beoordeling, in plaats van bij de toegang 
tot de procedure, omdat er dan meer ruimte voor 
nuanceringen en een ruimere toepassing bij meer 
algemene normen mogelijk is . . 

Toetsing van het belanghebbendebegrip aaneen 
schutznorm leidt, anders dan de voorgaande in
vullingen, tot e.en.beperkingvan de kring van 
belanghebbenden. Of dit Qok leidt tot een beper
king van het aantal beroepen is echter zeer de 
vraag . .De Commissie~Elverding44 overwoog met 
betrekking tot invoering van een relatiyiteitsver
eiste het volgende: 

'In en buiten bestuursrechtelijke kringen is sprake 
van een levendige discussie over de vraag of het 
wenselijk is om het relativiteitsvereiste in het be
stuursprocesrecht in te voeren. Hoewel de com
missie geen tegenstande:r· isvaii de invoering van 
het relativiteitsvereiste, denkt ,de commissie dat 
invoering hiervan sleChts beperkt ~lleiden tot 
tijdwinst. 'Het .aantal appeUanten'z31 niet noe
menswaardig dalen; maai' alleen het aantal en de 
aard ;van de gronden die zij kunnen inbrengen.' 

Indien inspraak echter wordt beperkt tot be~ 
langhebbenden, meen i.k dat de schutznorm als 
toetsingskader van het belanghebbendebegrip 
ook in het geheel moet worden toegepast. Ik meen 
wel dat de vraag naar het belang van de klager 
altijd ruim geïnterpreteerd zalmoe~en worden in 
het kader: van de ontvank~ijkheidbeoordeling, 
omdat niet altijd bij dezevoorvraag kan worden 
bezien of ll~t belang daadwèrkelijk zal worden 
geschoIideti als gevolg .vailh~tJ~estn::deri pesluit. 
Y por belarige'tlè>igan,isatie:s. ell afgel~idbelatig
hebbenden zou desçhutzD.örm eveneens gehan
teerd moeten worden. Bij de invoering van een schutznorm zal een be

stuursorgaannietp~r onderdeel van <ie integrale 
omgevingsvergunning de belanghebbendheid De PooI1er en Yisser46 hebben voorgesteld OBl, bij 
hoeven vast te stellen, maar ~l vastgesteld moe- de beoordeling van de ontvankelijkheid van af-
teniwolden ;waa.nlithe~ 6è.fiihg,~an,p~ lclagii: 1»- i ., gelei4Qelatighebbeu.denQieg~ejn hwr~roep te 
stà'at: Dékl~gèdz1l1iriidit sY$tedhi~~p ;l#öët~n. ::; L~;~d1itvángeq,;ai~ b]ra~ 6utg~rIij~e Teqhièr;, jA hun " 
ge.Jëh vv~lke n~Öngesch'o~denis, waarna het be- vordëring zouden worden ontvangen. Daarbij 
stuursQrgaan of de rechter moetbeoordelen of de moet volgens beide auteurs gedacht worden aan 
norm het belat;lg van de klager beoogd te be- hen die door het besluit worden geraakt ineen 
schermen. Als vervolgens sprake vaneen ge- zakelijk recht of anderszins in een fundamenteel 
schonden, rechtsnorm,kan het beslttit slechts . .• recht. Deze benadering voor afgeleid;,belaiigheb-
vernietigd wprden indien, d~ normhe:t ~,lallg van benden sluit enigszins aan bij een schutznormleer. 
de klager beoogdte~hermen; ~ozaLbijvoor- . , .. ... 
beèldeen .concurrentgeçn:geslaagd, beroep kJlIl- Aan toepassing van .een .schutznonn .inhetalge-
nendoenop~llvef:Slec,htt;ring yandeJuchtkwa- meen, maar zeker aan toepassing door het be-
liteit, o[op het:nietvold.oeJl.:aaade:IlQqnen van 
het bouwbesluit, omdat zijn belang als concur
rentmet·doC:>f deZe normen word.t , beschermd. 

·1 .. -

44. Rapport Commissie-Elverding, ~Besluitvorming infrastructurele projecten kan beter en sneller' , april 2008, VROM, p. 
24. 

45. B.J. Schueler, Hel zand in de machine. over de noodzaak tot beperking van de rechtsbescherming, 2003. 
46. J.C.A. de Poorter & M.N. Visser. 'Het belanghebbendebegrip in beweging', Gst. 2008, p. 29-37. 
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stuursorgaan kleven bezwaren. 47 Het bestuurs- . 
orgaan moet immers alle geldende voorschriften 
toepassen, ongeacht d~vraag ·welke belangen 
eventueel geschaad worden bij het uitblijven 
daarvan, 

Een ander nadeel van hantering van een schutz
norm is dat voor veel toestemmingen en vergun
ningen niet precies duidelijk is welke belangen de 
daaraan ten grondslag liggende toetsingskaders 
nu en wel en niet beogen te beschermen.48 Ten 
slotte zal de invoering van een schutznorm een 
principiële systeemwijzigirtg betekenen in het be
stuursrecht. Ik meen dat deze systeemwijziging te 
fundamenteel ·vanaard is om alleen in· de Wabo 
door te v:oeren. ·. 

4 . . Conclusie 

Over. de invulling van hetbelanghebbendebegrip 
in de Wa,bobestaat nog veel onduidelijkheid. De 
wetgever heeft niet.dev.oor de praktijk zo wen
selijke duidelijkheid geboden. De verschillende 
wijzen waarop' aan hetbelangbebben4ebegrip . 
invulling kan worden gegeven hebben allemaal 
hun eigen voor.; en nadelen. Van de verschillende 

nr. 6 ~jurii2008 :.: 

invullingen zoals in dit,artikelgeschetst gaat mijn 
voorkeur uit naar continuering van de huidige 
invulling. Ik realiseer mij dat dit de werkdruk van 
bestuursorganen en rechters verhoogt, maar 
meen dat dit niet heel veel verschilt met het hui
dige systeem.' De vragen naar de belangheb
bendheid per onderdeel van de omgevingsver
gunning moeten nu alleen in één procedure wor
den beantwoord. De idee van objectivering van 
het belanghebbendebegrip staat mijerg aan, 
maar stuit op veel praktische uitvoeringsproble
men. De andere inVullingen van het belangheb
bendebegriphebben tot gevolg dat de kring van 
belanghebbenden verschilt naargelang er é~n in
tegrale veiguiining' of drelvergunningen w~rden 
aangevraagd. Dat heeft niet mijri voorkeur. Ten 
slotte ben ik voorstander vall de invoering van 
enige vorm van eenschlitznorm in het bestliurs
recht. DeWabo zou hiervoor een goed moment 
kunnen zijn, maar ik meen toch dat daarvoor . 
meer nodig is dan de introductie van een integrale 
omgevingsvergunning, Desysteemwijziging die 
melde invoerÏ11g,van eenschutznorm:gej;aard 
gaat is te fundamenteel van aard voor toepassing 
in de Wabo. .. 

';; ,.:;":' 

47. J ,CA. de' Poorter,· 'Hef'belangvereiste in bestuui'srechtelijlc~ pr9Cedures'·",in: . Toegang: tat . de. . rechter: ,processuele 
openbaarheid en belang (preadviezen Jonge . VAR), 2003, p. 51.!)~;M. Schreuder~ VlasbloJll.; 'Relativite~t in ,het be-

.' stllursn:cht; eeQ. 4il'Cussj.eb.ijdl\lge~. : NTB 2OQ7. p .. 43:52; BW.N. de.W a:aJ;d, ~Best.uursrec;:,h(elij~e r~h~.s.be~he.r:
IWn~~X: çiifi:el!l~:vitelr,f:r!l.:i{~? ~'~' . ~3-~;, ~.J.:N. ScWossels, af VaD,Ettekovç!i:, it :Sc~~eleI'~)J.. ~~.~Il, 
'.Bijdr~gëria:aiihe,t i:e)ativitei~Sde.Qát; N8.'2007 ,p~ 445-256 en ,J.C.A,de PQorter;B:W JN.de. Wll~r4;A.t; Ma'r.~eï1le & 

"'M.tZofne'r~H.~rijking v(1riJieïbiiliinghébliéiUJebe'gt{p, een ri!lativiteistyer,eistein het Awlr'P,rf)cesr.'.eçhi?, WOnÇ.,2004j 
;'iJ.): SChlieieI'; -HeiiioUJüi 'di:maçh;}ie;'iJveTde ,w~dzaak tot beperking van de rechtsbescherming,iOO3. . ....• ' . . 

48.' Zie ook RL SChuelef; Hlit itiitd·in ik 1hachinè,olleF de noodzaak 101 beperking van de. rechtsbes.c~rming, 2Q03, p. 29. 
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Ii et ;oorbereiden fan, een , nieu~e~ijksWeg duurt 
gt;~idiJeld.ei[jqilt :iiûi.t kan4é h(dfrk.~rte~; zegt 
Pe(e~ E,lVè;rdm.g.; Hijletdtk een cotnmis$il!;d,it!; 4eze 
wee,kadvÎ!!$uitbracJdaan /r(!t kab..inet. [(emYl:mdat 
adl1,i!!s: het is ,tijd voor ,een. heef an.der:e manier .van 
b~sluitvot:ming. En voor bestuurdersf!le.t een. rechte 
rug . .. 

::-.:.; .'-.. ': .':." ',: .. 

".'" 

Waa~! z~r;;Nitoo~~~~; tijtlsw.,Ï1)St:~~, tJwvQorsiel?:·. . 
Elvei4iiigi: ~D.~ .. prol>leiJien,.~tt~,Jn .. ~ll~ .(mderde-

ilit.~ 
starienme.t~n brede yerkennirzgsftl.ye; wa.arin het 
mobi1iteitspr~t;leem ,worcl~ g~allalyseerden . 
wa~ri,n bewon~rs, ge.meen\enen:A1Ï4e\l<?~gat:lisa-

, ; . li~;. hl!fl.il)pr~~g,~\l.~lu~~Jeyeren, Je.<ler~n,;m1,lg jn 
' .... -: .:' . 

L Dit interview is ve&henertop23 april 2008 in Forum;hetlw~ekelijks€r'oPini~~lad v~~ VNO-NCW.· .... ' 
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Aanvullende informatie technische briefing wetsvoorstelinvoeringswet Eerste Kamer 11 
maart 2008 - belanghebbGndebegrip 

1. Meldingsplicht ontwikkelingSÎnitiatieven 
In het Bra wordt een meldingsplicht voor ontwikkelingsinitiatieven opgenomen. Deze sluit aan bij 
de plicht in artike17.11c van de Wet milieubeheer voor merplichtige plannen. 
De regeling in het 8ro geldt voor niet-merplichtlge plannen. De regeling houdt in dat zodra een 
bestuursorgaan een voornemen heeft dat kan leiden tol wijziging van een structuurvisie of 
bestemmingsplan, zij hiervan kennisgeeft in de huis-aan-huis-bladen en op internet. Daarbij geeft 
het bestuursorgaan aan of en hOê de burgers en maatschappelijke organisaties hun mening 
kunnen geven over dit voornemen. 

2. Inspraak over voornemens 
Het Brc bevat de verplichting om in de toelichting of ruimtelijke onderbouwing bij structuurvisies. 
bestemmingsplannen en projectbesluiten een beschrijving op te nemen van de wijze waarop 
burgers en maatschappelijke organisaties bij cte voorbereiding van het plan zijn betrokken. Dit is 
dus een verantwoordingsplicht Het bestuursorgaan kan zelf bepalen hoe dit wordt gedaan. In 
veel gevallen zal de inspraakverordening op basis de Provinciewet of de Gemeentewet van 
toepassing zljn. 

3. Zienswijzen over ontwer~besluit 
Voor bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluit en buitenplanse ontheffingen 
schrijft ua Wro de ~e openbare voorberoidingsprocedure van afd. 3.4 van de Awb voor. Dit 
betekent dat een ontwerp-besluil 6 weken lerinzage wordt gelegd ten behoeve van het indianen 
van zienswijzen. In afwijking van cle Awb bepaalt de Wro voor alle hiervoorgenoemda besluiten 
dat zienswijzen kunnen worden ingebracht door een ieder. 

Artikel 3:12 Awb bepaalt dat de gemeente voorafgaand aan de terinzagalegging van een 
ontwerp-besluit hiervan kennis geeft in de bladen en daarbij vermeldt wie in de gelegenheid 
worden gesteld zienswijzen in le dienen. Artikel 3:15, eerste lid, Awb bepaalt vervolgens dat 
zienswijzen in elk geval kunnen worden Ingebracht door belanghebbènden, dit Is de algemene 
regel. Het tweede lid van artlkel3:15 Awb stelt dat bij wettelijk voorschrift of door het 
bestuursorgaan kan worden bepaald dat ook anderen zienswijzen kunnen indienen. Het is dus 
alleen mogelijk om de kring' te verbreden en niet om belanghttbbenden buiten te sluiten. 
De Wro is zo'n wettelijk voorschrift. In de Wro is bepaald dat in afWijking van de Awb zienswijzen 
altlld kunnen worden ingebracht door een ieder in plaats van belanghebbenden. De gemeente 
kan hiervan niet afwiJKeQ, Ook de huidige WRO bevat deze bepaling ten aanzien van artll<eI19-
vrijstellingen en het bestemmingsplan of een herziening daarvan. 

4. Rechtsbeschetming: belanghebbandebegrip bij projecten 
In het bestuursrecht is het zo dat een belanghebbende in beroep kan gaan tegen een 
ovarheldsbesluit. Een persoon wordt als belanghebbende aangemerkt als hij door een 

l overheidsbesluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen (artikel 1:2 Awn). Dit Is op alle 
beleidsterreinen zo en dUS ook de ruimtelijke ordening. 

Wanneer een bouwproject is strijd is met een bestemmingsplan kan de gomeente. de pwvincie of 
het rijk een projêclbASltJlt hemen eAn daatmeá Ma onderdeel van het bestemmingsplan buiten 
toepassing verklaren - de aanpassing van het plan volgt dat) later - of clire<.-'t in één keer het 

I oostemm!ngsplan wijzIgen, Een projeotbaaluit is dus een voo~u!tlopen op een wiizjging van ~en 
bestemmIngsplan ten behoeve van de uitvoering van een prOject. 

Voor de vraag of iemand befanghebbende is bij een bouwproject maakt het niet uit of dit projoct 
wordt gerealiseerd met een projectbeslui! of een wijziging van tret bestemmingsplan. Hei gaat er 
namelifk om of lèll'lanrl door het project rechtstreeks in zijn belanv is getroffen. Het kan daarom 
nooit zo zijn dat iemand géén belanghebbende is bij een prOject Wánneer dat worc!t gerMliseerd 



met een projectbesJuit maar wél wanneer het proJect wordt gerealiseerd met een wijziging van 
een bestemmingplan: Je bent belanghebbende biJ een project of je bent het niet. En het maakt 
dus ook nlat uit welke overheidslaag het projactbesluit neemt. Omdat in een bestemmingsplan 
meestal ook andere kwesties dan uitsluitend het project worden geregeld. zal de totale kring van 

11 
belanghebbenden bij een bestemmingsplan vaak wel groter zijn dan bij een projectbesluit, nl. 
diegenen die door zo'n andere kwestie rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Maar voor 
de kring van belanghebbenden bij een project maakt dit niet uit. 

Dit is thans onder de huidige WRO net zo me1 een artikel 19-vrijstelllng versus een wijziging van 
het bestemmingsplan. Door afschaffing van de actio popularis op 1 juli 2005 via een wijziging van 
de Awb is namelijk het verschil dat bestond tussen de kring van beroepsgerechtigden bij een 
artlkel1g-vrljstelllng (belanghebbenden) en bi! een bestemmingsplan (een ieder) vervallen. Bij 
beide besluiten is het nu: belanghebbenden. De kwestie van het voetbalstadion van F.C. Zwolle 
heeft (waarschijnlijk) gespeeld in de jaren voor de afschaffing van de actio popularis 1. 

Een projectbesluit dient na vaststelling in principe binnen een jaar te worden ingepast in een 
bestemmingsplan of een beheersverordening. Het projectbesluit staat daar dan niet meer ter 
discussie: In de Wro is bepaald dat zienswiJzen en beroep tegen het bestemmingsplan - de 
beheersverordening kent geen zienswijze- en beroepsproce<lure - geen bwekking meer kunnen 
hebben op het projectbesluit. Voor belanghebbenden bij het projectbasluit maakt het daaröm niel 
uit of de gemeente kiest voor inpassing in aen bestemmingsplan of in een behearsverordening. 

1 Het feitelijke belang van deze afschatting is overigel1s beperkt. Uit onderzoek van de 
Universiteit van Utrecht brijkt dal in de praktijk zowel vóór als né de afschaffing in vrijwel alle 
gevallen diegenen die In baroep gingen altijd aen rechtstreeks ool<1Og hebben bij het besluit. 
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