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VOORWOORD

Voorwoord
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een wet die sinds de 

inwerkingtreding in 1994 een grote en vaak beslissende rol speelt in 

het ruimtelijk bestuursrecht. Het juist toepassen van de Awb is echter 

zelfs voor specialisten vaak bepaald niet eenvoudig: een procedurele 

fout is snel gemaakt en de invulling die door de bestuursrechter aan 

veel Awb-begrippen wordt gegeven, verandert soms met de week. Met 

het simpel toepassen van de begrippen en algemene regels uit de Awb 

komt men er dus (helaas) niet. 

Met deze uitgave wordt er getracht een duidelijk inzicht te verschaffen 

in de werking van de Awb in relatie tot het ruimtelijk ordeningsrecht. 

Een goede toepassing van de Awb kan de beoefenaar van het ruimte-

lijk ordeningsrecht veel tijdswinst en rendement opleveren. Zo is na 

bestudering van dit boek sneller in te schatten of iemand wel of niet 

als belanghebbende dient te worden aangemerkt of wanneer welke 

procedure moet worden gevoerd. In de praktijk is het immers zeer 

spijtig als een bestemmingsplan volledig voldoet aan de eisen uit de 

Wro en het Bro, maar vervolgens sneuvelt door een verkeerde toepas-

sing van de enige bestuursrechtelijke raamwet: de Awb. 

Op deze plaats zou ik graag mevrouw Van der Schoot hartelijk willen 

danken voor haar inspanningen als eindredacteur; zij voorzag mij van 

waardevol commentaar op het manuscript. Daarnaast wil ik ook de 

uitgever bedanken voor zijn helicopterview en nuttige aanwijzingen. 

Ten slotte is de begripvolle instelling van mijn gezin een basisvereiste 

geweest voor het succesvol afronden van dit boek. Opmerkingen over 

de inhoud van dit boek of anderszins zijn overigens zeer welkom via: 

lukas.baars@gmail.com.   

Lukas Baars

November 2013
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Lijst van afkortingen
ABRvS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

AMvB algemene maatregel van bestuur

art. artikel(en)

Awb Algemene wet bestuursrecht

B&W (college van) burgemeester en wethouders

Bor Besluit omgevingsrecht

BR Bouwrecht

Bro Besluit ruimtelijke ordening

Chw Crisis- en herstelwet

GS (college van) gedeputeerde staten

jo juncto

m.nt. met noot

MvT memorie van toelichting

Nbw Natuurbeschermingswet 1998

PS provinciale staten

RB rechtbank

r.o. rechtsoverweging(en)

Stb. Staatsblad

TBR Tijdschrift voor Bouwrecht

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vvgb verklaring van geen bedenkingen

Vz. ABRvS voorzitter van de ABRvS

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wm Wet milieubeheer

Wro Wet ruimtelijke ordening

WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening

RR AWB BW DEF.indd   xRR AWB BW DEF.indd   x 29-12-2013   08:2029-12-2013   08:20



RUIMTELIJK RELEVANT AWB EN RUIMTE          1

 1 INLEIDING 

1 Inleiding
In dit boek staat de relatie tussen de Algemene wet bestuursrecht 

en het ruimtelijk ordeningsrecht centraal. In veel gevallen is een 

juiste toepassing van de Awb van doorslaggevend belang voor het 

slagen van een ruimtelijk plan of vergunningaanvraag. Wanneer een 

bestemmingsplan bijvoorbeeld in procedure wordt gebracht, volgt 

de Wet ruimtelijke ordening grotendeels de afdeling 3.4-procedure 

uit de Awb. Ook zorgt de constante aanvulling van de jurisprudentie 

op de Awb-kernbegrippen (bijvoorbeeld het begrip ‘belanghebbende’ 

uit artikel 1:2 Awb) voor een steeds wisselende interpretatie van die 

begrippen. Een goed begrip van de Awb in relatie tot de bijzondere 

ruimtelijke ordeningswetgeving is daarom noodzakelijk voor eenieder 

die zich op het terrein van het ruimtelijk ordeningsrecht begeeft. 

Dit boek behandelt de Awb voor zover deze relevant is voor degenen 

die zich bezighouden met de praktijk van het ruimtelijk ordenings-

recht. Delen van de Awb zijn voor deze doelgroep namelijk minder van 

belang, zoals het subsidierecht, dat dan ook niet behandeld zal worden 

in deze uitgave. Ook de minder vaak voorkomende deelterreinen van 

de Awb, zoals de basisvereisten van delegatie of de klachtenbehande-

ling, komen in dit boek niet aan de orde. Verwezen wordt naar de 

hiervoor beschikbare specifi eke literatuur. 

De opzet van dit boek is als volgt: in hoofdstuk 2 staat het systeem 

van de Awb centraal, waarbij er een overzicht wordt gegeven van 

de werking en het doel van de wet. Ook komen de belangrijkste 

kernbegrippen en het procedurerecht in dit hoofdstuk aan de orde. In 

hoofdstuk 3 worden de belangrijkste ruimtelijke plannen besproken 

in relatie tot de Awb. Het hoofdstuk geeft weer welke eisen de Awb 

stelt aan ruimtelijke plannen. Daarnaast komt de bestemmingsplan-

procedure, die een sterke verwevenheid heeft met het procedurerecht 

uit de Awb, uitgebreid aan de orde. In het daaropvolgende hoofdstuk 4 

komen de diverse ruimtelijke vergunningen aan bod. Ook hier staat de 

verwevenheid met de Awb centraal.
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 INLEIDING 

Hoofdstuk 5 van dit boek verhaalt over schade die optreedt door 

handelen van de overheid op het gebied van de ruimtelijke ordening. 

Daarbij wordt zowel de planschade als de nieuwe aanvulling op de 

Awb – de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrecht-

matige besluiten – besproken. In het zesde en laatste hoofdstuk staat 

de handhaving van het ruimtelijk ordeningsrecht centraal. Zowel de 

relatie tussen de Awb en de Wro, als de relatie tussen de Awb en de 

Wabo komen hier dat hoofdstuk aan de orde. 
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