
uitspraak
RECHTBANK UTRECHT

Sector bestuursrËcht

zaaknuurmers: SBR 0812763 VV en SBR 08/2439

uitcpnrek vrn dc voorzicningenrechter vrn 13 noyember 2filE op het verzoclr om
voorlopige vooniening teyËtrr uitspreek tn de hoofdzeakn

inzake

De Bontc Vlucht B.V"
gevestigd te Terwoldq
veÍzoelcster,

tegËn

het college van burgemeecter en wethouders vrtr de gcmecnte Utrechtre Heuvelnrg
verweerd€r.

Inleiding
l.l HÊt verzoek lreft betreklcing op he bwluit van venyeerder van 14 juli 2008, waaÍb5 h€f
bwraat van Rocreantenvmiging Bonte Vlrrctrt tegsn hÊt bcsluit vaÍr v€r$'ecsdcr van 28 janpari
2008, 'roor zover hier van belang, gegrond is vc*laard en de bij dat besluit verloende
bouwvergunning voor bet o,prichten van acht rrcreatiwroningeir op hst perccel
Leersufisestmatweg 23 teDoom (verdcn hA perceel) is herroepen.

1 .2 Hft vcrzoeft is op 3l oktober 2008 ter zitting betrandeld waar vemoekste is verscheireir bij
gsmachtigden mr. T.J. van VeaL adwcaat te Edc, J. B€rggrvoet" dirocteurran cis€res, A. ran den
lleuvel" werkzaam bii eisercs, en ir. tV.J. Franken, p'rojectleider bij BOOT organis€ÍsÍrd
hgroieurshno b.v.. Verweerder is vemch€n€n bii g€rnachtigdÊ rm. R,J. Liwaart" werkzaam bij
dc gerneente Utnechtse Horvelrug. Nanrcns belangh€bb€ndË RescantenveÍEdging Bontc Vtuclil
zijn verschenen P.F. SctrottÊ, B.A.M. Verkadc cn L.J. ïy€bÉr.

Ovenvegingen
2. I Ingwolge artikel 8:81 van de AlgcÍnenc wet bestuursreclt kaa indien tegen ean becluit bij de
rwhtbank bemep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een nogelijk berroep bij de rechtbanlq
bezrraar is gernaalrt of adminisnatief baoep is ingesteld, de voorzi€ningeorectrter van de
rechtbank die bevoegd is of kan wonden in de hooftlzaah op vqzoek een voorlopige voorzicning
tre{fcn indieir onvenrijlde spos{ gela op de b*rckken belangen, dat vereist.

2.2 ln artikel 8:86, eer*e lid, 'ran de Awb is voorts bepaald dag indieir ha verzoek om een
voorlopige voorziening wordt gEdaan indien beroep bij de rechtbank is ingesteld en de
voorzieningenrechter ran oordecl is dat Íu de zitting nader onderzoek redelijkerwijs nia kan
bijdragcn aande booordeling van de zaalc, deze onmiddellijk uitspraak kan doen in de
hoofdzsak Deze situntie doet zich hier voor.
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Tcn aaurien ven het bcrorp (SBR 0fl#1439):
2.3 Op 20 september 2007 is door verzoekster eeir bouwvergunning aangevraagd voor het
oprichten van acht recreatieïvoningefi op he perceel. Bij besluít van 28januari ?008 heeft
verweerdcr dc gelaaagde vergunning verleerd.

2.4 Op I I oktobs 2007 hceft verzoskster €GÍr aanvrdag orn ecn sloopveqgunning ingediend voor
negen racreatiewoningen op het pereeel. Bij besluit van?l decenfts 200? heÊft vern'eerdcr ds
grnnaagde sloopvagunning verlwnd.

2.5 Dmr bclangMbende is bezwaar gemaak tegeir hct besluit van vern'esder van 28 januari
200t. Dit beewaar is door verureurde bij het ihans bestredËÍr bÊsluit geefond verklaard en ds aao
verzoekstgr verlende bouwverytrnning is hermeperr
Verweerderhecft daartoc overwogen dat hg bouwplan in snijd is met debeplingen van hnt
vigcrerrde bestemmingqplan "Ifiíoongebiedein en recrEatiÉteÍrcinÊNl", ondat met het burwplan bct
maxfurnte aantal rereatiewoningen dat ingevolge het b€st€amdngÊplan is toegestaan, te u/r*ÊÍr
86, wor& ovcnchÍÈdctl Verrreerder hËÊft vooÍts overwogsn nict bereid te zijn me te werkgn aan
dc wijstellingsprccedrrc als bedo€ld in aÍtikÊl 19, e€rstË lid, ran de lfct op de Ruimteldke
OrOening flry'R()) nr.l rocente besluitvorming vmr de raad van dc gemcente Utrechtse Hzuvelrug
heefr geleid tot vastlegingvan lrct maxirnale nantal recreatienrroningen.

2.6 Op grond van artikel ,lO, eerste lid, van ds Víoningwet (lVw) is het verboden te bouwsr
zonder, of in a$rijking van een btxrwverguwring.
Ingniulge artik€l 44 van de lVw mag - sanreirgwat u/€€fgegflren - eerr bouwvergunrring allesq en
rnoet deze wordrn geweigend" inditn sprake is van éftr van de dao gegeven weigringsgronden.
Eén van dezc weigringsgronden is het bouwsn in strijd nret een hestemmingsplan of met ds
eism die krachtens zodanigplan zijn gesteld.

Ingevolge H ter plaatrc geldade besternmingsplan "liloongóiedur eir resreatietemEinsn"
(hiwna: het besternrningsplan) heeft het perceel de bestunming'oRereatieve doeleinden I".
Ingerrotge de doeleindwmsch{,ving in artikel 7, ea$e lid van dc planvoorschriften zijn de op
de plnnkaart voor Recreatierae doelefurden I aangnrezen gronden besemd voor verbliifsrecreatiq
al$n€de hoe. Tendicnste vm€n inveftand me dezebestemming zijntocgclatm
recreatiewoningst stf,c.aÍalans, toeristisshË kampecrrridddea centrale voorzieningtfi"
dienstwoninÊw\ groenvoorzieningerr ontsluitingsverhardingeq parkeerplaatseÍL alsmsde
bouwwerten gear gebouwen zijnde.
ÍngwolgË dË kbrijving in hoofdlijncn in artikel 7, tweedc lid van dc planvoorschrifren kan de
wijze waarop met het betemmingsplf,n de in heÍ eerste lid genoenrde doeleiÍd€fl worden
nagsstreefil als volgt worden onrschrerten:
a. bii de recreatieterreircn wondt zoveel rnogelijk gestreefd naar instandhouding van het karakts
van de iÉrrÊin€rr. Dit hou& in dat de terreinen voor vcólijftrmrcatief gebruik ingoicht moeterr
zijn en blijven;
b. wijsigingpn van de rcsrËrti€t€rreinsn mog€n allesÍr voortvloeien uit verandsde eiseir die uit het
oogrunt van verblijfsrucreatie aan de recreatie*errcinen wordeil geste@
c. ha aarrtal recreatieeoningdl mag daárbfi niet toenemen.

Ingevolge de btbouwingwmrsctnifttn in artikel ?, deide li{ aanhef en onds a, van de
planvoorsctuiften rrmgen op de in het eerste lid bodoelde gronden uitsluitend in de bestemming
passande bouwwedcen worden grbouwd onder de voorwaarde" voor aoraer hier van belang, dat
pa besternrningsvlak niet meer recreatiewoningen rnog€n wonden gebouwd dan op de plankaart
is aangcgeven. Op de planlffiart is aangegeven dat he maximaal aantal recreatiewoningen op het
pmceel 86 Hraagt.
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2.7 Venvoerder hccÊ zich 0p het standpunt gesteld dat dc gernaagde bouwvergururing rnoet
worden geweigwd nu met het bouwplan het Ínaximaal toegËctaÍE aantal van 86
rwreatiewoningen worfr overschrederl zodat sprake is van strijd met hctbestermningsptan.
Verweeirder hee,ft daarbij overwogen dat verzoekster nog steeds niet is ovagegaan tot sloop van
de ncgen rmeatiewoningsrl waarvoor tmar bij bcsluit van 2l dece,nrbcr 2007 een
slaopvcrgurming ís v€rlÊe$d, zodat h* bouwplaa waan'aor thans vergrmning is geireigerd, leidt
tot overschrijding van hen maximaal toegsstáne affilal van 86 rmrcatiewsningen. In het
verwwrtchri$ heeft venyeerde daaraan toegevoegd dat ook in ha gc;val dat verzoekster zou zijn
overgsgaan tct sloop van die woningen, er sprake b van orrerschrijding van h* toegcslane aantal
rccrcaticwonintscq nu op he perccel ook vier chales aanwezig zijrl die op grond vao een
uitspraak van de troorzieiringenrechter van de rechtbank Utrecht van 5 febnrari 2008
(zaakrummer SBR 08/355 W) als rÊcrËatiËtryoning€n moetÊn worden grh*ralificeerd. Nu deze
chalets ten tijde van hct bestr€d€n b€sluit op het perceel aanweaig ware4 is hoe dan ook sprake
van setroverrchnijding van het maximaal tccgestane rocreatieuroningcn op hel prceel.

2.8 Ds voorzieninganrechter stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat op grond van het
bestetuningsplan hct $ta:(imrel toege$lan€ aantal recreatiewoningor op het perccel 86 bedraagt.
Tussa partrjsr is evenmin in geschil dat het bestemmingsplan gean voorscbriften bsvat die
voorsclrijven op welke plaats dc recrcatiewoningar op hc perceel modÉn worden gesituerd.
Vorenstaande nÊemt niet weg dat vern'eerdsr in het kader van de beoordeiing van heí dmr
bËlangh€bb€nde ing€di€ilde beztffaar tegen kt besluit lan 30 juruari 2008 wcl deget[ik dicndc uit
te gaan van dÊ sinrering van de gËwenste recreatiewoningn zoals dic bii de aanvraag om
bouwvergunning was ingËtel<cnd en op basis waarv"an de vergunning is verleend
Voorts moet als vaststaand worrden aang€fiom$r dn de negen recreatierryoningen waáÍa'oor
verzoskser een sloopvagurrning is verleend t€Ít tijde van hÉ* b€srÉdsn beEluit nog niet war€rr
gesloopt en nog op het perceel aanweeig wareir- Hetzelftle gelil voor de vier chalets, waarvan de
vootzieningenrechts in de uitspraak van 5 fsbruari 2008 hecft gËoordssld dat deze oolc als
rmreatientoningan rnoeten wotden aangernold.
Hiervan uitgaande kan dE voorzieningcnreehter niet andss oordelen dan dat met h€* thdls
voorliggendebouwplan hei maxinual to€gestanÊ aantal resreati rran 86 ruimschoots
wordt overschreden Mneldmoet danook wordsr dat vem'oerder zich inhet besneden
besluit terecht op tre* Sandpunt heeÊ gesteld dat het bouwplan niet in overeenstemming is met
het geldende basternrningsplan, zodat de bouu'vergrrnning, gelet op hct bepaalde in artikel44
van de lVw, moest worden gsweigerd.

2.9 Andcrc dan eiseres heeft bctoogd, zou het bij het bestreden besluit opneÍncn van eeÍl
voonraarde tot sloop van de negflt recFeatiewoningeir, uraarv(x)Í bij besluit van 2l december
200? vergunning is verleerd, nie* met zich brangen dst met het voldoen aan die
sloopvoonraarde de strijd rnet hÊt bcatemmingsplan is weggencmen. Gebleken is immers dat
de vier genoemde chaletr door verweerder in navolging van de vootziaringeru,echier in de
uitspraak van 5 februari 2008 evencsns als r€creatiewoningen worden aangemerkt en de
daarvoor verleende bouwvergunning en wijstelling bij een beslissing van bezwaar van
evenefirs 14 juli 2008 zijn herroepen.
Voor zover eiseres zich op het standpunt heeft gestcld dat er ten tijde van het bÊstreden
besluit cm aanschrijving lag tot aÍbraak van de vier genoeinde chalets, overweegt de
voorzieningauechter dat, nog daargelaten dat dic aanscbrijving zich niet onder de
gedingstukken bevindt cn ter zitting niet kon worden getoond, het enkele fcit dat tot aÍbraak
van bedoelde bouwwer'ken is aangsschreven, niet met zich brengt dat die bouwwerken bij de
telling van het aantal bouwrrrerkefl buiten beschouwing blijven,
War bËtr€ft het betoog ter zitting dat de vier chalets inmiddels (deels) zijn gesloopt,
ovenrecgÍ de voorzieningarrechterdat deze omstandigheid zich na het bestreden besluit heeft
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voorgedaan en daaÍom in tret voorliggende geschil niet kan worden betrokken.
Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat er geen grond is om te
concluderen dnt verwoerder aanieiding had moctsn zien om met toepassing van artikel 5ó
van dc lVw cen bouwvergunning ondervoonraarden te vedenen

2.10 Gclet op het vore,nstaande dotÍ zich hicr, gelen op artikel rt6, derdc lid, r'an de Ww, het
gcnal voor dat sleclrt na verlening van wijstelling als bedoeld in (ondcr meer) artikel lg van
de rffRO eÊn vergunning kon wordcn verlcend.
Dienaangaande ovenreegt de rechtbank dat het tot de bevoegdheid van vcrweerder moet
worden gerekord om wijstelling ván het bcstmmingsplan te vcrlcnen. Dit baekÊnt dat her
bcsMfl besluit slechts dan dc rechterliike toÊb ni€t kan doorstaan, indien zou mo€ten
wordm gcz€gd dat vers'eerd€r, mËt inachtncrring vau alle daarvoor in annmerking komende
belangs+ in redeldkhcid nist heeft hrrrar komcn tot weigering van die vrijstelling. Daawan
is in dit gcnal naar het oord€el van de recltbank geeir sprake, nu venv€€rder naar het oo'rdeel
van dc reshtbank niet is geblcken dat verlueÊrdcr bij afi*'egrng van de in het kader rran dit
geval in aanmerking te n€rÍr€,n belangffi gecn doorslaggcverrd gewicht hcefr kunnen toekcnnen
aan het belang bii handhaving van de uitgangspunten van hc bestcnmringsplan en dat het
belang van ve,rzoekster bU hct realiseren van het bouwplan niet zodanig ffaarwegÊnd is dat
verureerder tot een andere afi*,eging had moeten komeir.

2.1 I Hetgeen door verzoekst€f, is aangsvocnd, kan gel* op het bovenstaande, nict leiden tot
gegrondverklaring van hct beroep. Ord€r deze omstandigbden ziet de voorzieningenrechter
geen aanleiding om verïeÊcrder in de proceskostetr te veroordelen

Tcn randu wn het vemock om oe[ voorlopige voorzienlng (SBR 0t/176t W):
2.12 Gsld op dc beslissing in d€ hoofttzaak is het treffeNr van ê€Íl voorlopige voorziening nia
vereist. De voczieningntrochter àei eq/errmin aaÍileiding om vern'eerder ín de poccekosten te
vÊÍooÍdsl€rr.

Bcslislng
De rroonieningenrechter,

Tcn unzicn vrn het bcrocp:

3.1 verklaart het beroep ongegÍud.

Tcn nnzien van het vcrzoek om Êon vmrlopige voorziming:

3.2 wijst hÉ verzoek om voorlopige vootziening af,

Aldus vastgesteld door mr. S. Wrjna en in het openbaar uitgesproken op l3 noverrber 2008.

W.B. Lakernan

AfschÍift verzondcn oP:

De voorzi eningenrchten

tsmYm
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Tegen de bcslissing op beroe,p staat, binnen zes weken na dc dag van verzending hienran,
voor belanghebbenden hoger beroep open bij de Afdeling bestuurcrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Let wel
DË uitspraakvan de rechrbauk is bhdend tussfxr pártryen. Die binding hecft ook betekcnis bij
Ë€ri ev€ntuËÊl venrolg van dcae procedure, bijvoorbeeld indicn hct bÊrocp gegFond wordt
verklaard en verwccrder een nizuw besluit rao€t nemen. Als een partd niet mct hoger berocp
opkomt tegcn ÊÊn oordeel van dc ÍÊchtbank waarbii uitdruHsclijk en zonder voorbchoud eeir
standprrd van die partij is vcrworpen, stant dc bcstursÍËchts dic partii in bginsel nie toe
dat sundpunt in een latere fase van dc procedrue opnierrw in te nemcn.


