
uitspraak
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Sector bestuursrecht

zaaknummer: SBR 08/355 VV

uitspraak van de voorzieningenrechter van 5 februari 2008

inzake

Recreantenvereniging Bonte Vlucht,
gevestigd te Amsterdam
verzoekster,

tegen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse lfeuvelrug,
verweerder.

Inleiding
I .l Het verzoek heeft betrekking op verweerders besluit van 7 januari 2008, waarbii vrijstelling
en bouwvergunning is verteend vsor het plaatsen van 4 chalets op het peideef '_

Leersumsestraatwe g 23 te Doorn.

1.2 Gelet op het bepaalde in artikel 8:83, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
doet de voorzieningenrechter uitspraak zonder partijen uit te nodigen om op zitting te
verschijnen.

Overwegingen
2.1 Ingevolge artikel 8:81 van de Awb kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is
ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt
of administratief beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is
of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening heffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2.2Yoor zover deze toetsing meebreng dat een oordeel wordt gegeven over het geschil in de
bodemprocedure, heeft dit oordeel een voorlopig karakter en bindt dit de rechtbank niet bij haar
beslissing in die procedure.

2.3 Bii uitspraak van de voorzieningenrechter van 3l januari 2008 is een viertal verzoeken
van verzoekster met betrekking tot een viertal besluiten van verweerder waarbij
bouwvergunning is verleend voor in totaal34 stacaravans op hetzelfrle terrein toegewezen,
omdat met de plaatsing van de bouwwerken het maximale toegestane aantal
recreatiewoningen wordt overschreden.
De bouwvergunningen en vrijstellingen zijn hierbij geschorst tot zes weken na de
bekendmaking van de beslissing op bezwaar.

2.4 De voorzieningenrechter stelt vast dat het besluit waar thans schorsing van wordt
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verzocht ziet op vier reeds gebouwde chalets. Ook voor deze chalets geldt dat zij naar het
oordeel van de voorzieningenrechter recreatiewoningen zijn, en derhalve geplaatst zijn in
strijd met hetgeen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan liloongebieden en
recreatieterreinen is bepaald omtrent het maximale aantal van 86 recreatiewoningen.
De voorzieningenrechter venvijst hierbij naar de overwegingen in de uitspraak van 31
januari 2008, LJ BC33 18.

2.5 De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de bouwvergunning te schorsen tot zes weken
na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar.

2.6De voorzieningenrechter is niet gebleken van kosten die op grond van het Besluit
proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komen. Wel zal verweerder het
door verzoekster betaalde griffierecht ad.€285,- dienen te vergoeden.

Beslissing
De voorzieningenrechter,

3.1 wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe;

3.2 schorst het besluit van verweerder van 7 januari 2008 (besluitnummer 20070734) tot zes
weken na de bekendmaking van de te nemen beslissing op bezwaar;

3.3 bepaalt dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug het door verzoeksterbetaalde griffierecht te4
bedrage van € 285,- aan haar vergoedt;

Aldus vastgesteld door mr.drs. R. in 't Veld en in het openbaar uitgesproken op 5 februari
2008.

De griffier:
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