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JB 1996/149 Rechtbank Zutphen, 09-04-1996, 95/2826 GEMWT 09, 
95/2827 GEMWT 09 
Reformatio in peius, Vermelding (on)gegrondheid bezwaar, 
Deskundigenadvies, Motivering, Materiële zorgvuldigheid. 

Aflevering 1996 afl.  
College President Rechtbank Zutphen 
Datum 9 april 1996 

Rolnummer 95/2826 GEMWT 09 
95/2827 GEMWT 09 

Rechter(s) Mr. Smulders  

Partijen 

G.W. J. te Silvolde, 
verzoeker/eiser, 
en 
het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wisch, 
verweerder, 
en 
A.P.M. T. te Silvolde, 
derde-partij. 

Trefwoorden Reformatio in peius, Vermelding (on)gegrondheid bezwaar, Deskundigenadvies, 
Motivering, Materiële zorgvuldigheid. 

Regelgeving Awb - 7:11 ; 8:75 ; 8:81 ; 8:86  
APV-Wisch - 2.1.6.3 lid 2 

» Samenvatting 
Samenvatting  

Verweerder was bevoegd om na het op de hoorzitting in het kader van de bezwaarschriftenprocedure 
nader verkregen deskundigenadvies en verkregen andere beleidsinzichten een nieuwe, voor eiser 
minder gunstige aanschrijving te doen uitgaan. 

beslissing/besluit 

» Uitspraak 
Uitspraak 

1. Aanduiding bestreden besluit 

Besluit van verweerder van 27 november 1995, waarbij het bezwaarschrift van J. gericht tegen het 
besluit van verweerder van 12 oktober 1994 ongegrond is verklaard en waarbij J. is aangeschreven 
binnen zes weken na verzending van het bestreden besluit de hoogte van de scheidingsmuur tussen zijn 
perceel en het perceel L-weg 62 vanaf de straatzijde over een lengte van twee meter terug te brengen 
tot maximaal 0,75 meter. 

2. Procesverloop 

Namens J. is door mr B. Nijman, medewerker van A & S Partners in Juridische Dienstverlening te 
Wageningen, bij brief van 15 december 1995 beroep ingesteld bij de rechtbank. Bij brief van dezelfde 
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datum is verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). 

Het geding is behandeld ter terechtzitting van 4 april 1996, alwaar J. is verschenen, bijgestaan door mr 
B. Nijman. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door G.W.M. Raben, wethouder, en A.H. 
Jolink, seniormedewerker bestuurszaken. Tevens is verschenen de heer A.P.M. T., derde-partij. 

3. Feiten 

Naar aanleiding van een verzoek van de derde-partij tot het nemen van maatregelen tegen een door J. 
opgerichte scheidingsmuur tussen de percelen L-weg 62 en 64 te Silvolde heeft verweerder bij brief 
van 12 oktober 1994 J. aangeschreven de hoogte van de betreffende muur over een lengte van twee 
meter, gerekend vanaf het trottoir, terug te brengen tot maximaal een meter. Tegen deze 
bestuursdwangaanschrijving heeft J. bij brief van 31 oktober 1994 bezwaar gemaakt. Nadat J. op 24 
november 1994 door de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften was gehoord heeft 
op 10 februari 1995 een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden door de heer L. IJdo, 
verkeersadviseur van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland (hierna: IJdo). IJdo heeft op 27 
februari 1995 zijn rapport uitgebracht. Daarna heeft verweerder bij besluit van 20 april 1995 het 
bezwaarschrift van J. ongegrond verklaard en bepaald dat J. de hoogte van de meerbedoelde muur 
binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit diende te hebben teruggebracht tot een 
meter over een lengte van twee meter gerekend vanaf het trottoir. Tegen dit besluit stelde J. bij brief 
van 18 mei 1995 beroep in. Tevens verzocht J. bij brief van dezelfde datum om een voorlopige 
voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb. Met toepassing van artikel 8:86 van de 
Awb is daarop bij uitspraak van 11 juli 1995 het beroep gegrond verklaard, met name omdat 
verweerder had verzuimd om het door IJdo uitgebrachte rapport voordat de beslissing op bezwaar werd 
bekendgemaakt ter kennis van J. te brengen en hem in de gelegenheid te stellen daarop te reageren. 
Verweerder werd opgedragen een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift te nemen. Tevens is bij die 
uitspraak het besluit van verweerder van 12 oktober 1994 tot zes weken na de te nemen beslissing op 
bezwaar geschorst. 

Verweerder heeft vervolgens de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften verzocht 
hem opnieuw van advies te dienen. Op 13 september 1995 heeft daarop een nieuwe hoorzitting 
plaatsgevonden. Tijdens deze hoorzitting was ook IJdo aanwezig. Desgevraagd heeft IJdo daar 
geantwoord dat naar zijn mening als richtlijn voor een goede hoogte van de muur 75 à 80 centimeter 
zou kunnen gelden. Op 10 oktober 1995 heeft de Commissie van advies voor de bezwaar- en 
beroepschriften opnieuw advies uitgebracht aan verweerder en daarbij geadviseerd het bezwaar 
ongegrond te verklaren en J. aan te schrijven tot een verdere verlaging van de muur tot 75 centimeter. 

4. Motivering 

4.1 Indien de president na de behandeling ter zitting van een verzoek om een voorlopige voorziening 
van oordeel is dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, 
kan hij, ingevolge artikel 8:86 van de Awb, onmiddellijk uitspraak doen in de bij de rechtbank 
aanhangige hoofdzaak. Van die bevoegdheid wordt in dit geval gebruik gemaakt. 

4.2 Bij het bestreden besluit heeft verweerder toepassing gegeven aan artikel 2.1.6.3. lid 2 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Wisch (APV) luidende: 'Het is verboden langs de 
weg een voorwerp aan te brengen, te plaatsen of te hebben dat aan het wegverkeer het uitzicht 
belemmert.' 

De rechtbank verwijst naar haar eerder tussen partijen gewezen uitspraak van 11 juli 1995 (reg.nr.: 
95/1351 GEMWT 09 en 95/1352 GEMWT 09) en overweegt thans het volgende. 

4.3 J. heeft vooreerst als grief opgeworpen dat bij het bestreden besluit niet is  

aangegeven of het door hem ingediende  
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bezwaarschrift gegrond of ongegrond is verklaard. De rechtbank stelt voorop dat het wenselijk is dat 
een beslissing op bezwaar expliciet vermeldt of de ingediende bezwaren gegrond of ongegrond worden 
verklaard. In het onderhavige geval kan echter geen onduidelijkheid bestaan  

omtrent het dictum van het bestreden besluit, aangezien de heldere en uitvoerige motivering geen 
andere conclusie toelaat dan dat de bezwaren van J. ongegrond zijn verklaard. Deze grief treft 
bijgevolg geen doel. 

4.4 J. heeft voorts als grief opgeworpen dat het bestreden besluit een in artikel 7:11 van de Awb 
verboden reformatio in peius behelst. Ook deze grief mist doel. Blijkens zijn geschiedenis van tot 
standkoming verzet artikel 7:11 van de Awb zich immers niet tegen een verslechtering in bezwaar van 
de rechtspositie van de bezwaarde indien die verslechtering ook mogelijk zou zijn geweest bij 
afzonderlijk en ambtshalve genomen besluit. Verweerder was bevoegd om na het op de hoorzitting van 
13 september 1995 nader verkregen advies van de verkeersdeskundige IJdo en op grond van (daardoor) 
verkregen andere beleidsinzichten een nieuwe aanschrijving tot verdergaande verlaging van de muur te 
doen uitgaan. Nu J. nog geen gevolg heeft gegeven aan de eerder uitgegane aanschrijving hoefde 
verweerder aan de aanschrijving tot verdergaande verlaging ook geen aanbod tot schadevergoeding te 
verbinden. 

4.5 Vervolgens heeft J. betoogd -samengevat- dat IJdo de vereiste deskundigheid miste en dat zijn 
rapport niet voldeed aan daaraan te stellen eisen van nauwkeurigheid en consistentie. De rechtbank ziet 
echter geen aanleiding in twijfel te trekken of IJdo, die van beroep verkeersadviseur van de politieregio 
Noord- en Oost-Gelderland is, voldoende deskundigheid bezit om terzake tot een relevant advies te 
kunnen komen. Verder kan de rechtbank aan de door J. aangevoerde zeer kleine verschillen in 
maatvoering -wat daar overigens van zij- niet de betekenis hechten die J. daaraan kennelijk toegekend 
wil zien. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het primaire besluit mede steunt op het advies van de 
werkgroep Verkeer van de gemeente Wisch. 

4.6 Daarnaast heeft J. als grief aangevoerd dat de noodzaak van (verdergaande) verlaging van de muur 
tot 75 cm. boven trottoirhoogte over een afstand van twee meter vanaf het trottoir onvoldoende is 
gemotiveerd. Ook deze grief mist doel. Blijkens het bestreden besluit heeft verweerder het advies van 
IJdo aan dit onderdeel van het bestreden besluit ten grondslag gelegd. Uit het verslag van  

de hoorzitting van 13 september 1995,  

gelezen in samenhang met het door IJdo op 27 februari 1995 uitgebrachte rapport, blijkt voldoende 
duidelijk dat verdergaande verlaging door IJdo noodzakelijk werd geacht om te bewerkstelligen dat er 
direct voor het oprijden van het trottoir voor  

de uitrit uitzicht bestaat op dat (smalle) trottoir en op de rijbaan en dat hij voor de exacte hoogte 
aansluiting heeft gezocht bij  

wat gebruikelijk is bij aanschrijvingen tot snoeien van uitzichtbelemmerende beplanting. 

In dit verband wil de rechtbank niet onvermeld laten dat J. zelf (blijkens zijn pleitnotitie) op de 
eerdergenoemde hoorzitting heeft aangegeven dat verlaging ter plaatse tot een meter onvoldoende 
effectief zou zijn om vanuit de inrit kinderen op het trottoir op te kunnen merken. Ter terechtzitting 
heeft J. er blijk van gegeven op geen enkele wijze mee te willen werken aan een tussenoplossing. 
Voorts heeft J. ter terechtzitting desgevraagd niet duidelijk kunnen maken waarom een verlaging tot 75 
cm. voor hem nadeliger is dan een verlaging tot een meter. Met name valt niet in te zien dat de 
verdergaande verlaging zou leiden tot een visueel slechter resultaat, zulks mede gelet op de 
omstandigheid dat de muur elders ook reeds een verspringing kent van twee meter naar 1,08 meter. 

Tenslotte merkt de rechtbank nog op dat aan verweerder bij het concretiseren van het verbod om 
uitzichtbelemmerende voorwerpen aan de weg te plaatsen een zekere beleidsvrijheid toekomt, waarvan 
de grenzen in het onderhavige geval niet zijn overschreden. 
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4.7 J. heeft tenslotte aangevoerd dat met een minder vergaande maatregel, namelijk plaatsing van een 
verkeersspiegel, zou kunnen worden volstaan. Verweerder heeft uiteengezet dat verkeersspiegels 
(onder anderen door de verkleinende werking) uit een oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst zijn 
en door de gemeente Wisch dan ook al tenminste 10 jaar niet meer worden geplaatst. Verweerder heeft 
in redelijkheid kunnen oordelen dat het gewenste doel niet evenzeer met plaatsing van een 
verkeersspiegel kan worden bereikt, terwijl ook  

de nadelen van het bestreden besluit voor eiser niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het 
besluit te dienen doeleinden. 

4.8 Hetgeen overigens nog is aangevoerd kan niet tot een ander oordeel dan het onderstaande leiden. 
De president ziet geen aanleiding tot een proceskostenveroordeling op voet van artikel 8:75 van de 
Awb. 

5. Beslissing 

De president van de rechtbank, 

recht doende, 

verklaart het beroep ongegrond; 

wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af. 

» Noot 
Reformatio in peius 

1. Eiser is van mening dat het bestreden besluit strijdt met het verbod van reformatio in peius. Bij een 
eerdere, door eiser op procedurele gronden met succes bestreden aanschrijving bestuursdwang, werd 
eiser verplicht om de scheidingsmuur tussen zijn en een naburig perceel gedeeltelijk te verlagen tot 1 
meter. Bij de hernieuwde besluitvorming op het oorspronkelijke bezwaar, wordt beslist dat bedoeld 
gedeelte van de scheidingsmuur moet worden verlaagd tot 75 centimeter. 

Eiser is hiermee, naar zijn gevoelen, slechter af dan met het oorspronkelijke besluit. Mitsdien beroept 
hij zich op schending van het verbod van reformatio in peius als neergelegd in art. 7:11 Awb. 

2. Zoals ook reeds in de noot bij de uitspraak van de rechtbank Rotterdam, 8 februari 1996, JB 
1996/101, werd aangegeven, strekt art. 7:11 Awb er toe te voorkomen dat het bestuursorgaan de 
heroverweging gebruikt om een verslechtering van de positie van de indiener te bereiken die zonder 
bezwaarschriftenprocedure niet  

mogelijk zou zijn. Een dergelijke praktijk past  

immers niet bij de primaire functie van het  

bestuursrechtelijk geding (in bezwaar of beroep); te weten rechtsbescherming bieden (vgl.  

MvT-Awb1, p. 153). Blijkens de toelichting bij art. 7:11 Awb kan het bestuursorgaan slechts een voor 
eiser nadeliger beslissing nemen indien het daartoe op grond van (1) gebleken nieuwe feiten en 
omstandigheden (2) bevoegd en (3) verplicht zou zijn -althans dat een dergelijke bevoegdelijk 
genomen beslissing door de gebleken nieuwe feiten en omstandigheden gerechtvaardigd wordt. 

3. In de onderhavige uitspraak brengt de president enkel tot uitdrukking dat verweerder  



	   5	  

bevoegd was om in het licht van een nader advies van de verkeersdeskundige en (daardoor) verkregen 
andere beleidsinzichten een strengere aanschrijving te doen uitgaan. Naast de nieuw gebleken feiten en 
omstandigheden wordt uitsluitend naar de bevoegdheid gekeken en niet naar verplichtheid of 
gerechtvaardigdheid van de herziening. Vooralsnog tekent zich dan ook niet af dat ook aan het 
criterium van verplichtheid of gerechtvaardigdheid enige zelfstandige betekenis toekomt (vgl. ook JB 
1996/101). 

De bevoegdheid, in casu neergelegd in art. 2.1.6.3 APV-Wisch, biedt ook buiten gelegenheid van de 
bezwaarschriftenprocedure de mogelijkheid een eerdere aanschrijving aan te scherpen. Onder 
omstandigheden kan dit alleen indien (onevenredig?) nadeel als gevolg hiervan, wordt vergoed. 
Aangezien in casu door eiser nog geen gevolg was gegeven aan de eerdere aanschrijving, behoefde aan 
de aanscherping daarvan geen aanbod tot schadevergoeding te worden verbonden. 

MAH 

	  


