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JB 1995/35 Rechtbank Zutphen, 27-12-1994, 94/2644 WW44 02 
Bekendmaking, Motivering, Belangenafweging, Van rechtswege partij. 

Aflevering 1995 afl.  
College President Rechtbank Zutphen 
Datum 27 december 1994 

Rolnummer 94/2644 WW44 02 
Rechter(s) Mr. Borgerhoff Mulder  

Partijen 

E. en A. van de S., H. B. allen te Gorssel, 
verzoekers sub 1, 
J.K.F. O. te Gorssel, verzoeker sub 2, 
en 
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorssel, 
verweerder sub 1, 
en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, 
verweerder sub 2, 
en 
McDonalds Nederland B.V. te Amsterdam, derde partij. 

Noot  MAH  
Trefwoorden Bekendmaking, Motivering, Belangenafweging, Van rechtswege partij. 

Regelgeving 
Awb - 3:4 ; 3:40 ; 3:42 ; 8:81  
Wet op de ruimtelijke ordening - 19 lid 2  
Woningwet - 50 lid 6  

» Samenvatting 
Samenvatting  

Anticipatie op bestemmingsplan door vrijstelling en verlening van een bouwvergunning. Beslissing tot 
afgifte verklaring van geen bezwaar wordt voor de mogelijkheid van beroep geacht deel uit te maken 
van de beschikking waarop zij betrekking heeft. Het besluit tot vaststelling van een nieuw 
bestemmingsplan is niet juist bekendgemaakt en zal waarschijnlijk geen rechtskracht verkrijgen 
wegens strijd met art. 3:4 Awb. De gebrekkige motivering voor het gerechtvaardigd zijn om toepassing 
te geven aan de vrijstellings- en anticipatieprocedure kan niet worden gepasseerd. 

beslissing/besluit 

» Uitspraak 
Uitspraak 

1. Aanduiding bestreden besluit 

Besluit van 29 november 1994, waarbij vrijstelling en bouwvergunning is verleend voor een McDrive 
op het perceel Deventerweg 121/a te Epse. 

2. Procesverloop 

Verzoekers hebben bij brieven van 19 en 3 december 1994 bij verweerder een bezwaarschrift 
ingediend. Bij brieven van 19 en 21 december 1994 hebben zij verzocht om een voorlopige 
voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), er toe strekkende 
dat het bestreden besluit wordt geschorst. Openbare behandeling van de verzoeken heeft plaats 
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gevonden op 23 december 1994. Namens verzoekers sub 1 is mr M.A.P. van Vugt, advocaat te 
Deventer, verschenen. Verzoeker sub 2 is in persoon verschenen. Verweerder sub 1 heeft zich doen 
vertegenwoordigen door de heren G. Raaben en T.W.M. van Dam, beiden ambtenaar der gemeente. 
Verweerder sub 2 heeft zich doen vertegenwoordigen door ing. T.J. Streppel, ambtenaar der provincie. 
McDonalds Nederland B.V. heeft zich doen vertegenwoordigen door mr J. Hoekstra, advocaat te 
Amsterdam, en de heren B. Burlacher en A. v.d. Steen. 

3. Motivering 

3.1 Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht dient te worden nagegaan, of 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vereist. 

Voor zover deze toetsing meebrengt dat het geschil in de bodemprocedure wordt beoordeeld, heeft 
deze uitspraak daaromtrent een voorlopig karakter en is deze niet bindend voor de beslissing in die 
procedure. 

3.2 Verzoekers sub 1 hebben expliciet bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college van 
gedeputeerde staten van de provincie Gelderland van 4 november 1994, waarbij dit college heeft 
verklaard geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van vrijstelling en bouwvergunning. 

Ingevolge artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en artikel 50, zesde 
lid, van de Woningwet, wordt de beslissing van genoemd college voor de mogelijkheid van beroep 
ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht geacht deel uit te maken van de beschikking 
waarop zij betrekking heeft, zijnde het bestreden besluit van verweerder sub 1. Dit voorschrift moet 
aldus worden verstaan dat daar waar ook bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit tot afgifte van 
verklaringen van geen bezwaar het college van gedeputeerde staten van rechtswege partij is in het 
geschil. 

3.3 Verweerder heeft geanticipeerd op de totstandkoming van het bestemmingsplan 'Schoonoord 1994-
1 McDonald's'. Gesteld noch gebleken is dat het bouwplan in strijd is met dit plan. 

Met ingang van 7 juli 1994 heeft het ontwerp-plan gedurende vier weken voor een ieder ter inzage 
gelegen. Het ontwerp is door de gemeenteraad van Gorssel vastgesteld op 27 oktober 1994. Het 
vastgestelde plan heeft ingaande 18 november 1994 voor een ieder ter inzage gelegen en is inmiddels 
ter goedkeuring aan het college van gedeputeerde staten aangeboden. Genoemd college heeft bij besluit 
van 4 november 1994 verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 van de Woningwet afgegeven. Verweerder heeft vervolgens op 29 
november 1994 het bestreden besluit genomen. 

Het vaststellingsbesluit is niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 van de Awb bekend 
gemaakt, zodat, gelet op artikel 3:40 van die wet, moet worden geoordeeld dat de rechtsgevolgen 
(continuering of hervatting van de voorbereidingsbescherming) nog niet zijn ingetreden. 

Ten tijde van de besluiten van verweerder sub 1 en verweerder sub 2 was de termijn als bedoeld in 
artikel 25, eerste lid, van de WRO evenwel nog niet verstreken, zodat moet worden geoordeeld dat in 
elk geval toen nog aan de vereisten voor de toepassing van de vrijstellings- en anticipatieprocedure 
werd voldaan. 

3.4 Verzoekers -eigenaren/bewoners van woningen in de onmiddellijke nabijheid van de bouwplaats- 
menen dat in de bestemmingsplantoelichting en het raadsbesluit tot vaststelling van het plan de 
locatiekeuze onvoldoende gemotiveerd is en dat daarbij is uitgegaan van een onjuiste waardering van 
het gebied. Zij menen dat de bouwplaats niet tot het stedelijk gebied kan worden gerekend. Zij vrezen 
toename van geluidsoverlast en aantasting van hun woongenot. Verzoekers sub 1 hebben bezwaar 
tegen de afwijking van het welstandsadvies en stellen dat er geen gronden zijn die de toepassing van 
een vrijstellings- en anticipatieprocedure kunnen rechtvaardigen. Verzoeker sub 2 vreest waardedaling 
van zijn woning door de agressief-populaire uitstraling van een McDrive en de verkeersaantrekkende 
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werking die een dergelijke vestiging heeft. Bovendien meent hij dat een verkeersonveilige situatie zal 
ontstaan. 

3.5 Het volgende wordt overwogen. Door verweerders en derde-partij is herhaaldelijk met nadruk 
gesteld dat het hier om een geringe afwijking ten opzichte van het geldende bestemmingsplan zou 
gaan, nu de planherziening in wezen niet meer omvat dan een vergroting van het 
bebouwingspercentage van 10 naar 12,5 %. 

Deze stelling moet worden genuanceerd. Weliswaar is de bouwplaats bestemd voor horecadoeleinden 
en gelegen binnen een bouwblok, maar het geldende plan biedt geen enkele mogelijkheid meer om 
gebouwen op te richten. De planherziening voorziet derhalve in de mogelijkheid een tweede 
horecavestiging op te richten. 

In de plantoelichting is er vanuit gegaan dat de A1 de scheidingslijn vormt tussen het stedelijk gebied 
(van Deventer) en het landelijk gebied (van Gorssel). Deze stelling is niet onjuist te achten. Het feit dat 
de percelen van verzoekers een nog enigszins landelijk karakter hebben, doet daaraan niet af. In 
aanmerking genomen dat ter plaatse reeds een horecabestemming geldt, kan niet worden gezegd dat de 
raad niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten een bestemmingsplan vast te stellen op grond waarvan 
een tweede horecavestiging niet langer is uitgesloten. Evenmin kan worden gezegd dat het college van 
gedeputeerde staten een dergelijk bestemmingsplan in redelijkheid niet zou kunnen goedkeuren. 

Vooralsnog valt evenwel niet uit te sluiten dat het bestemmingsplan geen rechtskracht zal verkrijgen 
wegens strijd met artikel 3:4, tweede lid, van de Awb. In dit verband is met name van belang dat niet of 
nauwelijks is getracht de nadelige gevolgen voor verzoekers te beperken. In het raadsbesluit tot 
vaststelling van het plan is het bestaan van deze nadelige gevolgen ten onrechte ontkend, of althans ten 
onrechte niet erkend. In dit verband is opmerkelijk dat -zo is ter zitting gebleken- het gemeentebestuur 
eigen nadeel (plan- en planschadekosten, alsmede kosten van wijziging van de infrastructuur) heeft 
beperkt door middel van een overeenkomst met McDonald's Nederland B.V.. 

Met betrekking tot het antwoord op de vraag of de toepassing van de vrijstellings- en 
anticipatieprocedure gerechtvaardigd is te achten heeft verweerder sub 1 in het bestreden besluit in het 
geheel niets overwogen. Ter zitting is gebleken dat hij zich heeft laten leiden door het 
bedrijfseconomisch belang van McDonald's Nederland B.V. en door het algemeen belang dat gediend 
is met werkgelegenheid voor circa 80 personen. Uit niets blijkt dat hij in aanmerking heeft genomen 
dat het bestemmingsplan reeds op korte termijn rechtskracht kan verkrijgen. 

Namens verweerder sub 2 is ter zitting in dit verband gesteld dat hij, gezien de eisen die de Awb en de 
jurisprudentie stellen, zijn beslistermijn van zes maanden in het algemeen nodig heeft om tot een 
besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan te komen en dat niet te verwachten is dat veel 
eerder omtrent het hier in geding zijnde bestemmingsplan zal worden beslist. Namens de derde partij is 
gesteld dat de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening -dat schorsende werking zal 
hebben- door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in het algemeen zeker drie maanden 
op zich laat wachten en dat derhalve met de artikel 19- procedure zeker negen maanden winst wordt 
geboekt. 

In aanmerking genomen het in geding zijnde bestemmingsplan in wezen niets meer omvat dan het 
concrete project en verweerder sub 2 binnen zes weken heeft beslist omtrent het verzoek om 
verklaringen van geen bezwaar, valt -gegeven dat verweerder sub 2 met de uitvoering van het plan een 
dringend belang gediend acht- vooralsnog niet in te zien dat een beslissing omtrent goedkeuring van 
het plan zes maanden zou moeten vergen. 

In elk geval geeft het verhandelde ter zitting geen aanleiding het motiveringsgebrek te passeren. 

Het Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land heeft 
bij brief van 16 september 1994 een negatief welstandsadvies uitgebracht. Het genootschap meent dat 
het bouwplan door de gekozen architectuur ten onrechte een schaalverkleinend effect heeft. Er moet -
aldus het genootschap- hier worden gedacht aan een gebouw dat in zijn architectonische uitdrukking 
eerder meer dan minder body toont dan er functioneel nodig is. 



	   4	  

Verweerder is niettemin tot het oordeel gekomen dat het gebouw zowel op zich zelf als in verband met 
de omgeving voldoet aan redelijke eisen van welstand, en wel gelet op plaats van vestiging (aan de 
rand van stedelijk gebied). Voorts heeft verweerder zich laten leiden door het belang dat McDonald's 
heeft bij eenduidige vormgeving van restaurants. De plaats van vestiging is door het genootschap 
nadrukkelijk in de beschouwingen betrokken en kan dus op zich zelf -nu van een verschil in 
waardering van het gebied niet is gebleken- geen motief vormen voor afwijking van het advies. De 
stelling van McDonald's dat identieke restaurants door andere welstandscommissies op andere locaties 
wel accoord zijn bevonden kan evenmin aanleiding zijn om van het advies af te wijken, nu dat niets 
zegt over de relatie van het gebouw tot de hier in geding zijnde omgeving. Verweerder heeft zich 
bovendien -gegeven dat het hier gaat om een gebied waarvoor de welstandseisen van toepassing zijn- 
niet uitsluitend mogen laten leiden door het bedrijfseconomisch belang van McDonald's. 

Gelet op het vorenstaande is er aanleiding het bestreden besluit te schorsen tot zes weken na de datum 
van bekendmaking van de beslissing op de bezwaarschriften, opdat verweerder sub 1 zich in elk geval 
nader beraadt omtrent maatregelen om de nadelige gevolgen voor verzoekers te beperken, de noodzaak 
tot toepassing van de artikel 19-procedure en omtrent zijn welstandsoordeel. 

4. Beslissing 

De president van de rechtbank te Zutphen, 

recht doende; 

schorst het bestreden besluit tot zes weken na de datum van bekendmaking van de beslissing op de 
bezwaarschriften van verzoekers; 

gelast dat het door verzoekers betaalde griffierecht (2 x ƒ200,=) door de gemeente Gorssel wordt 
vergoed; 

veroordeelt de gemeente Gorssel in de kosten die verzoekers in verband met de behandeling van hun 
verzoek hebben moeten maken, voor verzoekers sub 1 begroot op ƒ1420,= voor verleende 
rechtsbijstand en voor verzoeker sub 2 begroot op ƒ11,75 voor reis en verblijfkosten; 

» Noot 
Deze zaak is om meerdere redenen interessant. Twee aspecten wil ik er uit nemen: het van rechtswege 
partij zijn van GS en de toetsing aan art. 3:4 Awb. 

1. GS van rechtswege partij 

GS worden van rechtswege als partij aangemerkt aangezien uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt tegen 
het besluit tot afgifte van verklaringen van geen bezwaar (door GS). Ik acht dit een aantrekkelijke 
uitleg van de artikelen 19, tweede lid WRO en 50, zesde lid Wow. Dat de verklaringen van geen 
bezwaar, voor de mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8 Awb geacht worden deel uit te 
maken van de beschikking waarop zij betrekking hebben, dient immers in het bijzonder 
belanghebbenden (die niet langs gescheiden wegen tegelijkertijd procedures behoeven in te stellen) en 
daarmee tevens een doelmatige rechtsbescherming (ook omdat bezwaren in samenhang kunnen worden 
beoordeeld). In dat licht heb ik het steeds vreemd gevonden dat het gemeentebestuur in bezwaar geacht 
wordt ook de verklaring van geen bezwaar voor zijn rekening te nemen. Naar mijn smaak wordt in de 
onderhavige uitspraak voor het beroep een (ook dogmatisch) elegante weg gekozen. Ik kan mij 
overigens voorstellen dat, indien de bezwaren slechts de verlening van de bouwvergunning zelve 
betreffen, GS niet als verweerder aan de procedure deelneemt. 

2. Toetsing aan art. 3:4 Awb 
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In de onderhavige uitspraak treedt de rechter in de beoordeling van de vraag of toepassing van de 
vrijstellings- en anticipatieprocedure gerechtvaardigd is te achten (overigens zonder expliciete 
verwijzing naar de gebruikelijke trits 'noodzaak -urgentie- ruimtelijke inpasbaarheid'). Langs deze lijn 
kan de rechter een betrekkelijk indringende toetsing uitvoeren. Opvallend is dat de president zich eerst 
(nog) uitspreekt over het bestemmingsplan waarop verweerder anticipeert, door dit plan te toetsen aan 
art. 3:4, tweede lid Awb. Hij stelt vast dat dit voorschrift mogelijk is overtreden aangezien 'niet of 
nauwelijks is getracht de nadelige gevolgen voor verzoekers te beperken.' Terecht wordt hier 
voorbijgegaan aan de planschade-bepaling van art. 49 WRO. Mij spreekt althans de redenering aan dat 
eerst moet worden getracht (onevenredig) nadeel te voorkomen of beperken. De planschade-regeling 
mag geen 'afkoop-regeling' worden! Vervolgens merkt de president op dat het bestaan van nadelige 
gevolgen zou zijn 'ontkend, of althans ten onrechte niet erkend.' Ik vraag me af hoe ik dit moet lezen. 
Zou er sprake zijn van het niet in overweging nemen van bepaalde relevante belangen dan zou ik 
veeleer willen spreken van strijd met het eerste lid van art. 3:4 Awb. Dit voorschrift geeft aan dat er 
een plicht is om alle 'rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen' af te wegen. De rechter kan 
daaraan zonder terughoudendheid toetsen. Wellicht echter zijn de belangen wel (af)gewogen maar 
worden ze door het bestuur van geen of te licht gewicht geacht. Dan is het de vraag of het tweede lid 
van art. 3:4 wel voldoende in acht is genomen. Daarbij gaat het om een meer inhoudelijk criterium, dat 
de rechter naar zijn aard tot enige terughoudendheid dwingt aangezien hij niet de 'evenredigheid' doch 
slechts het 'niet onevenredig zijn' van de belangenafweging heeft te toetsen. 

Overigens blijkt de weging van betrokken bijzondere en algemene belangen (resp. het belang van 
aanvrager en het werkgelegenheidsbelang) ook relevant voor het oordeel over de urgentie van het 
volgen van de vrijstellings- en anticipatieprocedure en de afwijking door B&W van het 
welstandsadvies. Wat de urgentie betreft toont de president zich sceptisch over de door verweerders 
geuite verwachting inzake de termijn waarop het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan 
rechtskracht kan verkrijgen. Waar verweerder (sub 1) afwijkt van het welstandsadvies merkt de 
president op dat het zich niet uitsluitend had mogen laten leiden door het bedrijfseconomisch belang 
van de aanvrager (bij eenvormige vormgeving van de restaurants). Ook andere belangen inzake de 
welstand hadden (gelet op art. 3:4 eerste lid Awb?) in ogenschouw genomen moeten worden. 

MAH 

	  


