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Aflevering 1994 afl.  
College President Rechtbank Breda 
Datum 22 april 1994 

Rolnummer 94/1051 WW 44 KO 
Rechter(s) Mr. Van der Kolk  

Partijen 

A.J.P. Verdaasdonk te De Moer, 
verzoeker, 
en 
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Loon op Zand, 
verweerder. 

Noot  MAH  

Trefwoorden 
Voorlopige voorziening, Vrijstellingsprocedure van bestemmingsplan, verlening 
bouwvergunning, dringende reden, Aanhoudingsverplichting i.v.m. milieuvergunning, 
Belangenafweging 

Regelgeving 

Awb - 8:81  
Woningwet - 52  
Wet milieubeheer - 1.1 lid 3 ; 8.1 lid 1  
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer - 2.1 lid 1 ; 20.1 ; 20.3  

» Samenvatting 
Samenvatting  

Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening inhoudende schorsing van het besluit tot 
vrijstelling van het bestemmingsplan en (anticipatieve) verlening van een bouwvergunning t.z.v. de 
bouw van een antennemast. Geen noodzaak tot aanhouding van de aanvraag van een bouwvergunning 
ex art. 52 Woningwet. Aan alle wettelijke vereisten voor het volgen van een vrijstellingsprocedure 
(voorbereidingsbesluit, verklaring van geen bezwaar, dringende reden) is voldaan. Nu een voor 
aanvrager gunstige beslissing wordt genomen en geen bezwaren zijn ingediend n.a.v. het 
voorbereidingsbesluit kon het bestuur volstaan met het zonder nadere motivering verwijzen naar het 
ongemotiveerd advies van de welstandscommissie. In de bezwaarprocedure kan op dit punt nog een 
nadere toelichting en motivering worden gegeven. Onvoldoende adstructie voor beweerde waarde-
daling van het huis van verzoeker, geen aanleiding tot vrees voor aantasting volksgezondheid, noch tot 
nader onderzoek naar de mogelijkheid van storingseffecten op huishoudelijke electrische-apparatuur. 
Afwijzing verzoek. 

beslissing/besluit 

» Uitspraak 
Uitspraak 

1. Procesverloop 

Toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt verzocht ten aanzien van 
het besluit van 4 maart 1994 van verweerder waarbij aan P.T.T. Vastgoed b.v. Groningen vrijstelling, 
alsmede bouwvergunning is verleend ten behoeve van de bouw van een antennemast op het perceel, 
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kadastraal bekend: gemeente Loon op Zand, sectie G, nummer 2130, plaatselijk bekend: hoek 
Heibloemstraat-Galgeneind, te De Moer. 

Hierbij heeft verweerder gebruik gemaakt van de door Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant 
op 31 januari 1994 verleende verklaring van geen bezwaar, als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO). Verzoekster heeft tegen dit besluit op 24 maart 1994 een bezwaarschrift 
ingediend bij verweerder. Op 6 april 1994 is het onderhavige verzoek ingediend tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. 

Het verzoek is behandeld ter zitting van  

20 april 1994. Verzoekster is in persoon verschenen, bijgestaan door mr. H.M.J. Neelis en L.P.M. 
Beelen. Verweerder is verschenen bij gemachtigde J. Hooning. Belanghebbende, tevens 
vergunninghouder, P.T.T. Vastgoed b.v. Groningen heeft zich doen vertegenwoordigen door R. 
Pluymers, bijgestaan door mevrouw mr. A.E.A. Waesberghe. 

2. Gevraagde voorziening 

Verzoekster heeft een voorlopige voorziening gevraagd, hierin bestaande dat het besluit tot verlening 
van de vrijstelling en vergunning wordt geschorst. 

3. Beoordeling 

De antennemast betreft een inrichting als bedoeld in onderdeel 20.1 onder a sub 3 van Bijlage I 
behorend bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer van 5 januari 1993, Staatsblad 50 
(verder: het Besluit). In afwachting van de verlening van deze milieuvergunning dient verweerder, 
aldus verzoekster, de beslissing op de aanvraag van de bouwvergunning aan te houden, gelet op artikel 
52 van de Woningwet. Verzoekster stelt dat ter zake een vergunning in de zin van artikel 8, eerste lid, 
van de Wet Milieubeheer is vereist. 

Artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit wijst de inrichtingen, genoemd in Bijlage I, aan als inrichtingen 
in de zin van artikel 1.1, derde lid, van de Wet Milieubeheer. 

Op grond van artikel 8.1, eerste lid, aanhef en sub a van de Wet Milieubeheer is het verboden zonder 
daartoe verleende vergunning een inrichting op te richten. 

Echter, onderdeel 20.3 van het Besluit bepaalt dat bij inrichtingen met een elektrisch vermogen of 
gezamenlijk vermogen voor de omzetting van die elektrische energie kleiner dan 4 kilowatt (kW), 
toepassing van onderdeel 20.1 onder a sub 3 van het Besluit achterwege blijft. 

Ter zitting heeft de vergunninghouder verklaard dat de antennemast een zendvermogen heeft van 400 
Watt. Er is geen aanleiding daaraan te twijfelen. Zonodig kan de vergunninghouder in de 
bezwaarschriftprocedure stukken overleggen, waaruit het zendvermogen van de antennemast blijkt. 

Uitgaande van het feit dat het elektrisch vermogen van deze inrichting ruimschoots onder de 4 kW 
blijft, blijft artikel 20.1 van het Besluit in casu buiten beschouwing. 

Met het oordeel van verweerder dat de antennemast niet vergunningplichtig is op grond van artikel 8, 
eerste lid, van de Wet Milieubeheer, kan derhalve dezerzijds ingestemd worden. Artikel 52 van de 
Woningwet is derhalve niet van toepassing. 

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied Loon op Zand'. Op het onderhavige perceel rust 
de bestemming agrarisch gebied. 
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Op grond van artikel 3, onder A, van de planvoorschriften mag op de als zodanig aangewezen gronden 
uitsluitend bedrijfsbebouwing worden gebouwd ten behoeve van bestaande of volwaardige agrarische 
bedrijven. 

Het in geding zijnde bouwplan voorziet in de oprichting van een antennemast met een hoogte van 
ongeveer 31 meter. 

Vaststaat dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. 

Ten einde realisering van het bouwplan mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Loon op Zand 
op 8 juli 1993, in werking getreden op 16 juli 1993, een voorbereidingsbesluit genomen voor het 
onderhavige perceel. Op 31 januari 1994 hebben GS van Noord-Brabant ten behoeve van het in geding 
zijnde bouwplan de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de WRO aan verweerder 
afgegeven. 

Aan de wettelijke vereisten voor het volgen van de vrijstellingsprocedure is daarmee voldaan. 

Toepassing van de vrijstellingsprocedure is slechts dan gerechtvaardigd te achten, indien daartoe 
dringende redenen aanwezig zijn. 

Verweerder acht realisering van het bouwplan urgent en verwijst daartoe naar het economisch en 
maatschappelijk belang van draadloze communicatie. 

Ter zitting is namens de vergunninghouder de spoedeisendheid van het bouwplan nader toegelicht. 

De antennemast gaat onderdeel uitmaken van een Europees netwerk voor autotelefoons, dat met ingang 
van 1 juli 1994 operationeel moet worden. De P.T.T. heeft aanzienlijke bedrijfseconomische belangen 
bij het tijdig operationeel worden van het Nederlandse gedeelte van het netwerk. 

Het volgen van een vrijstellingsprocedure wordt naar het oordeel van de president voldoende 
gerechtvaardigd door het spoedeisend belang, zoals dat door verweerder, in samenspraak met de 
vergunninghouder, is aangegeven. 

De bezwaren van verzoekster, voorzover gericht op het niet volgen van de bestemmingsplanprocedure, 
vormen dus geen aanleiding voor toepassing van artikel 8:81 van de Awb. 

Verzoekster heeft aangevoerd dat de antennemast een ontsiering van het landschap betekent, waardoor 
haar woning waarschijnlijk in waarde zal verminderen. Verweerder heeft naar haar oordeel ten 
onrechte zonder nadere motivering het advies van de welstandscommissie gevolgd. Dit te meer nu het 
welstandsadvies ook niet gemotiveerd is. 

Bij een gunstig advies van de welstandscommissie kan worden aangenomen dat de vergunninghouder 
verder geen behoefte heeft aan een motivering van dit advies. 

Nu na de publikatie van het voorbereidingsbesluit op 15 juli 1993 ook geen bezwaren zijn ingediend bij 
verweerder, kon verweerder naar het oordeel van de president in het bestreden besluit volstaan met een 
verwijzing naar het positieve welstandsadvies. 

In het kader van de bezwaarschriftenprocedure kunnen de welstandsaspecten van het bouwplan nader 
toegelicht en gemotiveerd worden. 

Nu verzoekster voorts op geen enkele wijze heeft onderbouwd dat haar huis daadwerkelijk in waarde 
zal dalen door de oprichting van de antennemast, kan het bovenstaande niet leiden tot toepassing van 
artikel 8:81 van de Awb. 

Verzoekster heeft nog aangevoerd dat onvoldoende onderzocht is of een antennemast schadelijk kan 
zijn voor de volksgezondheid. 
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Ter zitting heeft de heer Beelen namens verzoekster toegelicht welke discussie er in de literatuur speelt 
over de mogelijke schadelijke gevolgen van elektro-magnetische straling voor de volksgezondheid. 

Namens de vergunninghouder is er op gewezen dat de radiofrequente straling, afkomstig van de 
antennemast, ver beneden de zogenaamde IRPA-normen zal blijven, aan welke normen elke 
zendinrichting in Nederland op grond van de Richtlijn voor radiofrequente straling bij 
zendinrichtingen, publikatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
90-01, moet voldoen. Ter zitting heeft de heer Beelen namens verzoekster beaamd, dat de straling, 
veroorzaakt door de antennemast, ruimschoots binnen de IRPA-normen zal blijven. 

De president ziet dan ook geen aanleiding te oordelen dat de onderhavige antennemast nadelige 
effecten zal hebben voor de gezondheid van de omwonenden. 

Tenslotte heeft verzoekster aangevoerd dat onvoldoende onderzocht is of er storingen kunnen optreden 
bij elektrische apparaten van particulieren. 

Namens vergunninghouder is ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt dat storingen in de elektrische 
apparatuur van de omwonenden, veroorzaakt door de antennemast, zich onder normale 
omstandigheden niet zullen voordoen. 

Nu ook anderszins op voorhand niet aannemelijk is geworden dat de verleende vrijstelling en 
bouwvergunning in strijd met enig wettelijk voorschrift is, kan niet worden gezegd dat verweerder 
daartoe niet kon besluiten. 

Het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Awb komt derhalve niet voor inwilliging in 
aanmerking. 

4. Beslissing 

De president van de rechtbank te Breda. 

Wijst het verzoek om voorlopige voorziening af. 

» Noot 
Allereerst valt in de onderhavige uitspraak op hoe de President concludeert ten aanzien van het volgen 
van de vrijstellingsprocedure. Om te beginnen stelt hij vast dat aan alle wettelijke eisen daarvoor is 
voldaan. Vervolgens oordeelt hij dat het volgen van de vrijstellingsprocedure ook wordt 
gerechtvaardigd door het spoedeisend belang bij de realisatie van het bouwwerk. Tot zover geen 
probleem. Maar dan concludeert hij dat de bezwaren van verzoekster, 'voorzover gericht op het niet 
volgen van de bestemmingsplanprocedure', geen aanleiding vormen tot toepassing van art. 8:81 Awb. 
Zo gesteld lijkt het voor anticipatie niet nodig dat een bestemmingsplanprocedure in gang wordt gezet. 
Toegegeven, zo is inmiddels veelal de bestuurspraktijk, maar zou niet tenminste de rechter er op 
moeten toezien dat er ook daadwerkelijk een (voornemen tot het geven van een nieuw) 
bestemmingsplan (of wijziging daarvan) is waarop geanticipeerd wordt en dat mag worden verwacht 
dat dit plan ook rechtskracht zal verkrijgen?! Van een dergelijke toets blijkt niet. 

Opmerkelijk is ook dat, nadat de President tot voornoemde conclusie komt, hij vervolgens een 
beoordeling geeft van bezwaren in de sfeer van waarde-daling van het huis van verzoekster, vrees voor 
schade voor de volksgezondheid en mogelijke verstoring van electrische apparaten van omwonende 
particulieren. Dit zijn overwegingen die bij de afweging van belangen in het kader van de vrijstelling 
(en de verkenning van toekomstig ruimtelijk beleid) een plaats hebben, maar niet bij de beoordeling 
van de aanvraag van de bouwvergunning. De opbouw van de uitspraak suggereert echter -ten onrechte- 
dat art. 44 Woningwet ruimte laat voor een belangenafweging. 
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Terzake van verlening van de bouwvergunning gaat de President ook (en terecht) in op de klacht dat 
zonder nadere motivering is verwezen naar het ongemotiveerde advies van de welstandscommissie. Hij 
overweegt daarbij dat, nu het advies gunstig is voor de aanvrager en tegen het voorbereidingsbesluit 
geen bezwaren zijn ingebracht, verweerder kon volstaan met de gewraakte verwijzing (nb. sinds de 
inwerkingtreding van de Awb is ingevolge art. 8:5 j° bijlage-Awb onder C-2 geen afzonderlijk beroep 
meer mogelijk tegen voorbereidingsbesluiten). Het lijkt erop dat de President hier -naar mijn smaak 
wat al te ruimhartig- toepassing geeft aan de regel die is neergelegd in art. 4:18, eerste lid Awb (De 
vermelding van de motivering kan achterwege blijven indien redelijkerwijs kan worden aangenomen 
dat daaraan geen behoefte bestaat). In de toelichting bij dit artikel wordt gewezen op het geval waarbij 
overeenkomstig de aanvraag wordt beslist of het geval waarin 'de beschikking reeds lang aangekondigd 
was, en de motivering reeds lang bekend was, zonder dat iemand bezwaar tegen de beslissing zal 
hebben.'(MvT p. 111). Van Male (Commentaar Awb, deel I, art. 4:18) wijst er op, dat bij het geven van 
een beschikking die naar haar aard nadeel toebrengt of kan toebrengen aan derde-belanghebbenden, 
ook als geheel aan de wensen van de aanvrager is tegemoetgekomen, een motivering niet mag 
ontbreken. Daartegenover zou in het onderhavige geval opgeworpen kunnen worden dat de 
motiveringsklacht slechts het (omgaan met het) welstandsadvies betreft en niet de beslissing als geheel. 
Daarnaast verwijst de President nadrukkelijk naar het feit, dat terzake van het voorbereidingsbesluit 
geen bezwaren zijn opgeworpen. In lijn met art. 4:18 lijkt hij te overwegen dat dit feit (naast het feit dat 
voor aanvrager gunstig wordt beslist) een deugdelijke indicatie is om terzake van het welstandsadvies 
te volstaan met verwijzing, waarbij dan vervolgens voor belanghebbenden de mogelijkheid openstaat 
alsnog om motivering te verzoeken. Let wel, het tweede lid van art. 4:18 strekt er niet (primair) toe 
motiveringsgebreken te redresseren: het alsnog verschaffen van een motivering impliceert niet dat het 
bestuursorgaan, door eerder geen motivering te geven, in strijd met het eerste lid van art. 4:18 (j° art. 
4:17) Awb heeft gehandeld. De verwijzing door de President naar de bezwaarschriftenprocedure zou in 
die context geplaatst kunnen worden. Er is geen sprake van herstel van een procedureel gebrek (vgl. JB 
1994/115 m.n. MAH, waarbij verweerder ook, anders dan in het onderhavige geval, in de proceskosten 
van verzoekers werd veroordeeld), maar van een aanwijzing naar het moment waarop 
belanghebbenden alsnog om toelichting en motivering kunnen verzoeken. We dienen kortom drie 
gevallen te onderscheiden. Allereerst het geval van gerechtvaardigd ontbreken van een motivering, 
desgevraagd (in de bezwaarschriftenprocedure) gevolgd door motivering (art. 4:18, eerste en tweede 
lid). Vervolgens het geval van de lichte motiveringsgebreken die in de bezwaarschriftenprocedure 
kunnen worden hersteld en derhalve niet leiden tot gegrondheid van het beroep maar wel tot een 
veroordeling van het verwerend bestuursorgaan in de proceskosten.  

Tenslotte het geval van motiveringsgebreken die leiden tot gegrondheid van het beroep met alle 
gevolgen van dien; gebreken die niet in een bezwaarschriftenprocedure kunnen worden hersteld, zoals 
bij besluiten inzake een eenmalige activiteit die reeds voor de behandeling van het bezwaarschrift is 
afgelopen (denk aan een demonstratieverbod), of bij gebreken in het besluit op een bezwaarschrift. Bij 
de laatste twee gevallen gaat het om schending van een vormvoorschrift en kan nog de vraag rijzen of 
art. 6:22 Awb toegepast kan worden. Daarbij gaat het om een relatieve maatstaf, te weten de vraag of 
belanghebbenden door de schending worden benadeeld. 

Bij al het voorgaande moet bedacht worden dat we in casu spreken over een motiveringsklacht terzake 
van het volgen van een ongemotiveerd welstandsadvies. Het bestuursorgaan zou zich niet kunnen 
beroepen op art. 4:19 Awb (het bij wijze van motivering van een beschikking of onderdeel daarvan 
verwijzen naar een advies) omdat, gelijk dit voorschrift stelt, het advies waarnaar verwezen wordt zelf 
de benodigde motivatie moet bevatten (en het advies ter kennis van de belanghebbende is of wordt 
gebracht). Ongemotiveerde adviezen zijn niet in strijd met de Awb, zolang er maar niet ter 
(uitsluitende) motivering van een besluit naar wordt verwezen. Toch heb ik daar, zeker bij advisering 
in de zin van afdeling 3.3 Awb, moeite mee. Is het, gelet op de positie van belanghebbenden èn met het 
oog op de bestuurlijke toetsing van het advies ex art. 3:9, niet wijs als uitgangspunt te nemen dat 
dergelijke adviezen, met inbegrip van de bijbehorende motivering, op schrift worden gesteld (al zou het 
maar een verwijzing zijn naar een door de adviesinstantie gehanteerde 'beleidsregel')?! 

Zulks bevordert de geïnformeerdheid van belanghebbenden en -bij deskundigenadvies- hun 
mogelijkheden tot contra-expertise. Ook ondersteunt het de bestuurlijke toetsing, die zelfs bij 
deskundigen-advisering ook (zij het marginaal) op de inhoud van het advies betrokken moet zijn (en 
niet alleen op de gezaghebbendheid en niet-vooringenomenheid van de adviseur). Tenslotte dwingt de 
motiveringsplicht de adviseur telkens weer, ook als het oordeel zo vanzelfsprekend of juist zo 
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ingewikkeld is, om een zorgvuldig en verantwoord (d.w.z. kritiseerbaar) advies te geven - en daar is de 
adviseur nu eenmaal voor 'ingehuurd'. Ik hoop dat eisen op dit punt in het positieve recht zullen worden 
aangescherpt (vgl ook mijn 'Normstelling en expertise, diss. Den Haag 1993, p. 186-187 en p. 199, met 
verwijzing naar Kummeling en Hoogendijk-Deutsch). 

MAH 

	  


