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Op 27 februari 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak die 

nogal wat aandacht kreeg (ECLI:NL:RVS:2019:622), omdat de Afdeling kostenverhaal bij gemeentelijk 

opruimen van drugsafval afwees. Een College had spoedeisende bestuursdwang toegepast wegens de 

aanwezigheid van in brand gestoken drugsafval. Het College had de beslissing nadien op schrift gesteld 

en vermeld dat de kosten op de erven verhaald werden. Dat waren erven van de voordien overleden 

grondeigenaar. Zij hadden geen bemoeienis met de brand en het afval. De Afdeling kraakte de 

toepassing van het “favoriete” artikel voor dit soort gevallen: artikel 1a lid 1 Wonw. Dat verplicht een 

eigenaar van een terrein er zorg voor te dragen dat als gevolg van de staat van dat terrein geen gevaar 

voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat. De Afdeling ontleende aan systematiek van de wet dat “een 

terrein” is: een bij een bouwwerk behorend onbebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, niet zijnde een 

erf. Een enkel weiland voldeed niet aan die omschrijving.  

 

Vervolgens kwam de Wabo in beeld. De Afdeling liet op zich de mogelijkheid open dat het storten van 

drugsafval op het weiland een overtreding is van (onder meer) artikel 2.1 lid 1, aanhef en onder c, Wabo, 

aangezien het weiland niet is bestemd voor het storten van afval. Alleen: de erven hadden niets te 

maken gehad met die stort. De vraag was daarom of zij op enig moment het weiland in strijd met het 

bestemmingsplan hebben gebruikt door het drugsafval daar te laten liggen tussen het moment van de 

dumping en het moment van opruiming. Volgens de Afdeling was dat niet zo. Men kan alleen een weiland 

in strijd met het bestemmingsplan gebruiken als men wist of redelijkerwijs kon weten van het strijdig 

gebruik. Dat was hier niet zo. Het gemeentebestuur was direct tot toepassing van bestuursdwang 

overgegaan, zonder dat duidelijk was geworden of de erven van de (gestelde) overtreding op de hoogte 

waren gesteld.  

 

Ten slotte kwam de zorgplicht van artikel 1.1a lid 1 en 2 Wet milieubeheer nog aan bod. Ook hier achtte 

de Afdeling de onbekendheid van de erven van belang. De zorgplicht gaat niet zo ver dat de eigenaar van 

een perceel al in overtreding is zodra, zoals hier, een onbekende derde een milieudelict begaat op dat 

perceel zonder dat de eigenaar daarvan op de hoogte is.  

 

Maakt deze uitspraak een eind aan kostenverhaal bij opruimen van drugsafval? Dat is nog maar de 

vraag. Wanneer drugsafval wordt aangetroffen, zou het gemeentebestuur de grondeigenaar daarvan met 

een reguliere last onder bestuursdwang op de hoogte kunnen brengen en hem daarbij enige tijd de 

gelegenheid geven om tot verwijdering over te gaan. Dat past ook bij de Afdelingsjurisprudentie waarin 

staat dat een begunstigingstermijn moet worden gegeven, wanneer dat ook maar enigszins mogelijk is 

(ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1044).  
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Zo’n last brengt bekendheid met het (mogelijk) strijdige gebruik. Dan blijven nog wel de vragen, of 

aanwezig houden van afvalstoffen “storten” is, en of nog andere overtredingen gevonden kunnen worden, 

maar lijkt de belemmering van onbekendheid in ieder geval geslecht.  

 


