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Toepassingsbereik Chw 
•  Weinig nieuws vergeleken met vorig jaar, 

dus: 
•  n.v.t op besluiten, bekend gemaakt vóór  

 1-4-’10  
•  n.v.t. op ruimtelijke plannen en (art. 19-) 

vrijstellingen o.g.v. WRO  
•   n.v.t. op nog uit te werken best.plan 
•   nieuw: ABRvS 26 okt. 2011, AB 2011/5 

(Etten-Leur), windturbinepark(je) en 
verwijzing naar Electr.wet in Bijlage I Chw 

  

    



 
Relativiteitsvereiste I 

•   Art. 1.9 Chw 
•  Wat betreft de norm van een goede RO 

 (Brummen AB 2011/47 en TBR 2011/30):  
•  welke belangen worden door de norm 

bestreken? (eigen perceel, naburig perceel) 
•  invulling van de norm door (nadere) 

wettelijke voorschriften en beperkingen 
•  of door VNG-brochure milieuzonering (?) 
•  feitelijke werkelijke belang app. i.r.t. 

beweerdelijk geschonden norm 
  
  



Relativiteitsvereiste II 
•  Volgorde behandeling door de 

bestuursrechter: 
•  eerst inhoudelijk beroepsgrond behandelen 

daarna afvoeren, of meteen afvoeren? 
•  voor beide iets te zeggen 
•  geen vaste lijn in jurisprudentie? 



Relativiteitsvereiste III 
•  ABRvS 24 aug. 2011, AB 2012/17 (Ermelo): 

bescherming archeologische waarden in 
Monumentenwet strekt niet tot bescherming 
belang app. (kwaliteit woon- en leefklimaat) 

•  In hoeverre vallen (algemene) 
natuurbelangen onder relativiteit? Vgl. 
ABRvS 13 juli 2011, TBR 2011/152 (Hoorn), 
app. is natuurlijk persoon (diens woon- en 
leefklimaat) met ABRvS 14 sept. 2011 
(Grensmaas), app. is (ideële) rechtspersoon 



Relativiteit IV 
•  Bijzonder: ABRvS 18 jan. 2012 (Hulst) 
•  (vnl. jurisprudentiële) norm van ‘objectieve 

begrenzing’ van wijzigingsbevoegdheid 
best.plan valt onder bereik relativiteit gelet 
op belang goed woon- en leefklimaat, 
waaraan art. 1.9 Chw niet in de weg staat. 

•  ‘een goed woon- en leefklimaat’ als nieuw 
caoutchouc-begrip, maar toegespitst op 
feitelijke woon- en leefomstandigheden  



Geen aanvulling beroepsgronden, 
art. 1.6(a) Chw  

•  jurisprudentie ziet op tijdvak vóór i.w.tr. 
Besluit uitvoering Chw 

•  Uitsluiting pro forma beroep en aanvulling 
beroepsgronden vermelden in 
rechtsgangverwijzing 

•  door het bestuursorgaan (Enschede, AB 78) 
•  door de rechter (rb) (H’meer, AB 79) 
•  grondslag verplichting: rechtszekerheid 
•  geen nieuws dus  



Beperking beroep lagere 
bestuursorganen (art. 1.4 Chw)  
•  ABRvS 29 juli 2011, AB 2011/281 en TBR 

2011/153 (parkstad Limburg. Kerkrade) 
•  Beperking beroepsrecht decentrale 

overheden v.w.b. alle besluiten (art. 1.4) 
•  Tekst van de wet prevaleert natuurlijk boven 

MvT (of andere door ambtenaren opgestelde 
teksten) 

•  ‘foutje’ hersteld in wijziging (permanent 
maken) Chw; 33 135 

•  te gek voor woorden 

 
 
  


