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2018, tot de conclusie kwam dat de termijnoverschrijding 
deze keer wél door de beugel moest kunnen. Wat zijn de 
door de A-G gesignaleerde verschillen?
- de gemeente had de cassatieverklaring aan de weder-

partij toegezonden binnen de termijn die gold voor be-
tekening van die verklaring;

- de gemeente had binnen de termijn de procesinleiding 
ingediend;

- van de indiening van die procesinleiding was de weder-
partij op de hoogte gesteld10;

- verweerders in cassatie hebben zich niet op de niet-
ontvankelijkverklaring beroepen.

De achterliggende gedachte van de A-G is dat verweerders 
in cassatie niet in hun belangen zijn geschaad, omdat zij 
binnen de termijn op de hoogte waren van het ingestelde 
rechtsmiddel.
6. De Hoge Raad voelt blijkens zijn arrest niets voor 
deze benadering. Aan door de A-G genoemde omstandig-
heden komt volgens de Hoge Raad geen betekenis toe. Het 
gaat er niet om of de wederpartij op de hoogte was met het 
ingestelde rechtsmiddel, maar om de vraag of de betref-
fende stukken (cassatieverklaring, procesinleiding en het 
oproepingsbericht) tijdig aan de wederpartij zijn bezorgd of 
betekend. Gelet op het feit dat de termijnen van openbare 
orde zijn doet evenmin ter zake of verweerders in cassatie 
zich op de niet-ontvankelijkverklaring hebben beroepen.

J. Hagelaars

Omgevingsrecht

BR 2019/78

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 juni 
2019, nr. 201809985/1/A1
(Mr. R.J.J. Pans)
m.nt. S.M. Schipper & E.P. Euverman1

(Art. 1:2, art. 8:1 Awb; art. 2.12 Wabo)

Module Ruimtelijke ordening 2019/8202
Milieurecht Totaal 2019/6995
ECLI:NL:RVS:2019:1981

Appellant is weliswaar belanghebbende bij omgevings-
vergunning zonneakker, maar zijn betoog dat hem on-
voldoende procesparticipatie is geboden slaagt niet, on-
der meer omdat hij voldoende mogelijkheid heeft gehad 
om zijn visie op de energietransitie kenbaar te maken. 
(Voorst) 

10 Daarbij had de A-G in zijn conclusie voor HR 23 november 2018 overigens 
ook al geschreven dat hij in een dergelijk geval ruimte zag voor nuancering 
van de strenge regels voor tijdige betekening.

1 Sanne Schipper en Emile Euverman zijn advocaat bij AKD N.V. te Breda.

Bij een afstand van 450 meter tussen het woonperceel van ap-
pellant en de beoogde zonneakker is het in beginsel niet aanne-
melijk dat gevolgen van enige betekenis zullen worden onder-
vonden. De omvang van het hele project in relatie met het open 
karakter van het landschap ter plaatse maken dat de gevolgen 
voor het uitzicht zodanig zijn dat appellant rechtstreeks in zijn 
belangen wordt geraakt door het bestreden besluit. Appellant 
voert aan dat het college eerst een integrale visie over zon-
ne-energie had moeten opstellen en daarover een brede maat-
schappelijke discussie met de plaatselijke bevolking had moeten 
voeren, voordat een vergunning voor een zonneakker mocht 
worden verleend. Naar het oordeel van de Afdeling ontbreekt 
een wettelijke verplichting voor een voorafgaande gemeente-
lijke beleidsvisie. Daarnaast wijst de Afdeling op de mogelijk-
heid die voor appellant bestaat om in de procedure tegen de be-
streden vergunning zijn visie op de aanleg van een zonneakker 
naar voren te brengen.

Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellant], wonend te Wilp, gemeente Voorst,
tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 8 no-
vember 2018 in zaak nr. 18/1795 in het geding tussen:
[appellant]
en
het college van burgemeester en wethouders van Voorst.

  Procesverloop

Bij besluit van 20 februari 2018 heeft het college aan [ver-
gunninghouder] (inmiddels opgevolgd door [bedrijf]) om-
gevingsvergunning verleend voor het realiseren van een 
zonneakker op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Voorst, sectie […], nummer […].
Bij uitspraak van 8 november 2018 heeft de rechtbank het 
door [appellant] daartegen ingestelde beroep niet-ontvan-
kelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep inge-
steld.
Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.
[bedrijf] heeft nadere stukken ingediend.
(…)

  Overwegingen

  Inleiding
1. [bedrijf] is eigenaar van het bovengenoemde ka-
dastrale perceel. Zij wil daarop een groot aantal zonnepa-
nelen plaatsen (een zogenoemde zonneakker). De gronden 
waarop deze zonnepanelen zullen worden geplaatst, heb-
ben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 35 hectare. 
Het hele projectgebied, waarbij ook de gronden worden 
meegeteld die worden gebruikt voor de landschappelijke 
inpassing, heeft een oppervlakte van ongeveer 50 hectare.
Het projectgebied ligt ten noorden van de Rijksweg A1 
(hierna: de snelweg), in de nabijheid van het perceel [locatie 
1] in Wilp. Op dit adres woont [gemachtigde].
2. [appellant] is eigenaar van percelen die, gezien 
vanaf de snelweg en vanuit het projectgebied, nog verder 
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naar het noorden liggen. Dit betreft [vijf percelen] in Wilp. 
Ook is hij eigenaar van enkele agrarische landbouwgronden 
in de omgeving. Zelf woont [appellant] aan de [locatie 2].
[appellant] stelt dat de aanwezigheid van de zonneakker ter 
plaatse nadelige gevolgen voor hem zal hebben. Daarbij gaat 
het hem met name om een aantasting van zijn vrije uitzicht 
en om een aantasting van de landschappelijke waarde van 
het gebied.
3. Bij het besluit van 20 februari 2018 heeft het 
college de gevraagde omgevingsvergunning verleend. Het 
betreft een vergunning eerste fase. Daarbij heeft het college 
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en on-
derdeel a, onder 3º, van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (hierna: de Wabo) vergunning verleend voor 
het afwijken van het bestemmingsplan. Het college heeft 
daaraan de voorwaarde verbonden dat de inpassing van de 
zonneakker moet plaatsvinden door de aanleg van land-
schapsmaatregelen. De realisatie van die maatregelen moet 
tegelijkertijd met de bouw van de zonneakker plaatsvinden. 
Na de realisatie moeten de desbetreffende landschapsmaat-
regelen worden beheerd en in stand worden gehouden zoals 
is beschreven in het inrichtingsplan. Onder die voorwaar-
den is het beoogde gebruik volgens het college niet in strijd 
met een goede ruimtelijke ordening.
4. In de aangevallen uitspraak is het beroep van 
[appellant] tegen dit besluit niet-ontvankelijk verklaard. 
De rechtbank heeft daarbij geoordeeld dat [appellant] geen 
belanghebbende is bij het besluit tot verlening van de om-
gevingsvergunning, omdat [appellant] geen gevolgen van 
enige betekenis zal ondervinden van de zonneakker zoals 
deze is vergund.

  Relevante regelgeving en bestemmingsplan
5. Op deze zaak is de Crisis- en herstelwet van toe-
passing.
6. Voor het projectgebied geldt het bestemmings-
plan “Buitengebied”, dat is vastgesteld op 28 januari 2013 
(hierna: het bestemmingsplan). Op grond van dit plan rus-
ten op het projectgebied de bestemmingen “Agrarisch” en 
“Natuur”.
Niet in geschil is dat het realiseren van een zonneakker bin-
nen het projectgebied in strijd is met het bestemmingsplan.

  Beoordeling van het hoger beroep

7. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte 
heeft geoordeeld dat hij geen belanghebbende is bij het 
besluit van 20 februari 2018. Daartoe voert hij aan dat de 
ruimtelijke uitstraling van de zonneakker zich uitstrekt tot 
zijn woning. Daarbij wijst hij op het karakter van het land-
schap ter plaatse en op de aard en omvang van het project.
7.1. Artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: de Awb) luidt:

“Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep in-
stellen bij de bestuursrechter.”

Artikel 1:2, eerste lid, luidt:

“Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens 
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.”

7.2. Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak 
van 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271, geldt als uit-
gangspunt dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen 
ondervindt van een activiteit die een besluit toestaat, in be-
ginsel belanghebbende is bij dat besluit. Het criterium “ge-
volgen van enige betekenis” dat is vermeld in de uitspraak 
van de Afdeling van 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737, 
dient als correctie op dit uitgangspunt. Gevolgen van eni-
ge betekenis ontbreken indien de gevolgen wel zijn vast te 
stellen, maar de gevolgen van de activiteit voor de woon-, 
leef- of bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn 
dat een persoonlijk belang bij het besluit ontbreekt. Daarbij 
wordt acht geslagen op de factoren afstand tot, zicht op, pla-
nologische uitstraling van en milieugevolgen (onder andere 
geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico) van de activiteit 
die het besluit toestaat, waarbij die factoren zo nodig in on-
derlinge samenhang worden bezien. Ook aard, intensiteit 
en frequentie van de feitelijke gevolgen kunnen van belang 
zijn.
7.3. Zoals de rechtbank heeft vastgesteld en tussen 
partijen niet in geschil is, bedraagt de afstand tussen het 
woonperceel van [appellant] en de beoogde zonneakker, ten 
zuiden van dat woonperceel, ongeveer 450 meter.
Bij een dergelijke afstand is in beginsel niet aannemelijk dat 
gevolgen van enige betekenis zullen worden ondervonden.
Het landschap ter plaatse van het projectgebied is echter 
open van karakter met weidse vergezichten. Tussen het 
woonperceel van [appellant] en de ten zuiden daarvan ge-
legen snelweg - die op een afstand van ongeveer 850 meter 
van zijn woning ligt - zijn uitsluitend agrarische gronden 
aanwezig waarop nauwelijks bebouwing staat. Zoals ter zit-
ting is vastgesteld, heeft [appellant] vanaf zijn woonperceel 
direct zicht op de snelweg.
Het projectgebied loopt evenwijdig aan de snelweg, tussen 
de woning van [appellant] en de snelweg in, en is ongeveer 
1 kilometer breed. De zonnepanelen zijn tot een hoogte van 
2,5 meter voorzien. Deze zullen worden afgeschermd door 
een dichte haag die aanvankelijk ongeveer 3 meter hoog zal 
zijn en die naar verwachting nog verder zal uitgroeien, zo 
is ter zitting door [bedrijf] vermeld. Daarom is aanneme-
lijk dat [appellant] vanuit zijn woning direct zicht zal heb-
ben op het vergunde project. Gelet op de omvang van het 
hele project, bezien in relatie tot het open karakter van het 
landschap ter plaatse, zijn de gevolgen voor het uitzicht van 
[appellant] naar het oordeel van de Afdeling zodanig dat zijn 
woon- en leefklimaat daardoor wordt beïnvloed.
[appellant] is daarnaast ook eigenaar van verschillende 
agrarische landbouwpercelen in de omgeving van het 
projectgebied. Het gaat hierbij om gronden die direct ten 
zuiden van de Voordersteeg liggen, op een afstand van on-
geveer 215 meter van de beoogde zonneakker. Op de zitting 
bij de Afdeling heeft [appellant] echter onweersproken ge-
steld dat hij ook eigenaar is van een landbouwperceel ten 
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westen van het projectgebied, welk perceel grenst aan het 
projectgebied.
De rechtbank heeft daarom ten onrechte geoordeeld dat 
de gevolgen van het project voor [appellant] niet van enige 
betekenis zullen zijn en dat hij door het besluit niet recht-
streeks in zijn belangen wordt geraakt. Daarbij heeft de 
rechtbank ten onrechte een doorslaggevende betekenis 
toegekend aan de landschappelijke inpassing van de zonne-
akker. Die inpassing maakt immers ook onderdeel uit van 
het vergunde project en uit de bij de rechtbank ingediende 
stukken blijkt bovendien dat [appellant] zich juist verzet te-
gen de komst van een groene muur met een breedte van on-
geveer 1 kilometer.
7.4. Uit het vorenstaande volgt dat de rechtbank ten 
onrechte heeft geoordeeld dat [appellant] niet als belang-
hebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb bij het besluit 
van 20 februari 2018 kan worden aangemerkt.
Het betoog slaagt.
8. Gelet op het voorgaande is het hoger beroep ge-
grond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd.
9. Doende wat de rechtbank zou behoren te doen, zal 
de Afdeling hierna de beroepsgronden behandelen die [ap-
pellant] heeft aangevoerd tegen het besluit van 20 februari 
2018.
10. [appellant] betoogt dat het besluit niet met de ver-
eiste zorgvuldigheid is genomen. Hij voert daartoe aan dat 
college eerst een integrale visie over zonne-energie, als on-
derdeel van een meer omvattende omgevingsvisie over de 
energietransitie, had moeten opstellen en daarover eerst 
een brede maatschappelijke discussie met de plaatselijke 
bevolking had moeten voeren, voordat een vergunning voor 
de zonneakker mocht worden verleend. De gemeente heeft 
weliswaar een Ruimtelijke Toekomstvisie opgesteld, maar 
deze visie kent volgens [appellant] een vrijwel inhouds-
loze paragraaf over zonnevelden. [appellant] stelt daarom 
dat hij zijn standpunt over de energietransitie in de ge-
meente Voorst niet in een zorgvuldig proces heeft kunnen 
inbrengen en dat zijn inspraakmogelijkheden zijn beperkt 
tot een reactieve - en daarmee relatief gemarginaliseerde - 
inbreng binnen wettelijke termijnen over een concrete aan-
vraag.
10.1. Aan de orde is een omgevingsvergunning voor 
het afwijken van het bestemmingsplan als bedoeld in arti-
kel 2.12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 3º, van de 
Wabo. Die bepaling luidt als volgt:

“Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activi-
teit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, kan de 
omgevingsvergunning slechts worden verleend indien 
de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening en:
a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmings-

plan of de beheersverordening:
[…]
3°. in overige gevallen, indien de motivering van het be-

sluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.”

10.2. De beslissing om al dan niet met toepassing van 
deze bepaling een omgevingsvergunning te verlenen voor 
een project dat in strijd is met een bestemmingsplan, is een 
bevoegdheid van het college. Gelet op de aanhef van artikel 
2.12, eerste lid, mag de activiteit niet in strijd zijn met een 
goede ruimtelijke ordening.
Verder geldt dat het college beleidsruimte heeft bij de be-
slissing of het gebruik maakt van zijn bevoegdheid om af te 
wijken van het bestemmingsplan. De bestuursrechter toetst 
of het college bij een afweging van de betrokken belangen in 
redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen (vergelijk de 
uitspraak van 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4079).
10.3. Onder meer in de Wabo, het Besluit omgevings-
recht en het Besluit ruimtelijke ordening zijn regels ge-
steld over de totstandkoming en over de inhoud van een 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestem-
mingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en 
onderdeel a, onder 3º, van de Wabo. Daarbij is niet voorge-
schreven dat een omgevingsvergunning voor het afwijken 
van het bestemmingsplan pas mag worden verleend na het 
vaststellen van een integrale gemeentelijke beleidsvisie. 
Een voorafgaande gemeentelijke beleidsvisie is ook niet 
noodzakelijk in gevallen waarin het, zoals hier, gaat om een 
vergunning die de aanleg van een zonneakker planologisch 
mogelijk maakt.
10.4. Hoewel de wettelijke verplichting ontbreekt om dit 
voorafgaand aan de vergunningverlening te doen, heeft de 
raad van de gemeente Voorst in dit geval wel een gemeen-
telijke beleidsvisie vastgesteld, te weten de Ruimtelijke 
Toekomstvisie Voorst “Kwaliteit, Verbinding en Duurzaam-
heid” van 18 december 2017 (hierna: de RTV). Op pagina 30 
van de RTV is ingegaan op energieopwekking door middel 
van het aanleggen van zonnevelden. [appellant] heeft niet 
bestreden dat de vergunningverlening voldoet aan de uit-
gangspunten die daar zijn neergelegd.
Bij de totstandkoming van de RTV zijn diverse bewoners, 
bedrijven en instellingen in de gemeente betrokken ge-
weest. [appellant] heeft niet bestreden dat hij ook had kun-
nen deelnemen aan dit participatieproces. Dat hij dit niet 
heeft gedaan, komt voor zijn eigen risico.
10.5. Ook in de voorliggende vergunningprocedure 
bestond voor [appellant] de mogelijkheid om zijn visie op 
de aanleg van een zonneakker in het gebied naar voren te 
brengen. Van deze mogelijkheid heeft hij - zij het op een be-
perkte wijze - gebruik gemaakt door middel van het indie-
nen van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit. In het be-
sluit van 20 februari 2018 heeft het college deze zienswijze 
van [appellant] beoordeeld. In beroep en hoger beroep heeft 
[appellant] hiertegen geen inhoudelijke bezwaren naar vo-
ren gebracht. Verder hebben partijen ter zitting bevestigd 
dat het college en Gooiker in de zienswijzenfase regelmatig 
contact met [appellant] hebben gehad over de landschap-
pelijke inpassing en dat het inrichtingsplan naar aanleiding 
daarvan is aangepast. Wat [appellant] heeft aangevoerd, 
geeft dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat het be-
sluit niet met de vereiste zorgvuldigheid is genomen.
Het betoog faalt.
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11. Gelet op het vorenstaande zal de Afdeling het be-
roep van [appellant] tegen het besluit van 20 februari 2018 
ongegrond verklaren.
12. Het college dient op na te melden wijze tot vergoe-
ding van de proceskosten van [appellant] te worden veroor-
deeld.
Voor [bedrijf] bestaat geen aanleiding voor een vergoeding 
van de proceskosten.
13. De griffier van de Raad van State zal aan [appel-
lant] het door hem betaalde griffierecht voor het hoger be-
roep terugbetalen.

  Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Gelderland 

van 8 november 2018 in zaak nr. 18/1795;
III. verklaart het door [appellant] bij de rechtbank inge-

stelde beroep tegen het besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders van Voorst van 20 februari 
2018 ongegrond;

IV. veroordeelt het college van burgemeester en wethou-
ders van Voorst tot vergoeding van de bij [appellant] 
in verband met de behandeling van het hoger beroep 
opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.024,00 
(zegge: duizendvierentwintig euro), geheel toe te reke-
nen aan door een derde beroepsmatig verleende rechts-
bijstand;

V. verstaat dat de griffier van de Raad van State aan [appel-
lant] het door hem voor de behandeling van het hoger 
beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 253,00 
(zegge: tweehonderddrieënvijftig euro) terugbetaalt.

  Noot

1. In deze uitspraak staat de verlening van een omge-
vingsvergunning voor een zonneakker en de wijze waarop 
een omwonende bij de besluitvorming is betrokken cen-
traal. Hoewel het begrip niet als zodanig wordt genoemd in 
deze uitspraak, heeft de kern van het betoog van appellant 
volgens ons betrekking op participatie, meer specifiek op 
procesparticipatie in het kader van de energietransitie. Ap-
pellant had namelijk zijn standpunten over de energietran-
sitie in de gemeente Voorst naar voren willen brengen in een 
brede maatschappelijke discussie. Hij vindt de reguliere in-
spraakmogelijkheden in het kader van een uitgebreide pro-
cedure om een omgevingsvergunning te verlenen daarvoor 
te beperkt, te reactief en te marginaal. Het betoog komt qua 
thema overeen met het definitief gepresenteerde Klimaat-
akkoord van 28 juni 2019, waarin het woord ‘participatie’ 
een sleutelbegrip is. Dit woord komt namelijk 80 keer voor 
in het akkoord, waarvan zeven keer als onderdeel van het 
woord ‘procesparticipatie’. Procesparticipatie is een ab-
stract begrip, maar lijkt neer te komen op het betrekken van 
in ieder geval omwonenden - maar ook andere stakeholders 
- bij de ontwikkeling van een project, voordat de wette-
lijke besluitvormingsprocedure aanvangt (dus voordat een 

aanvraag wordt ingediend bij het bevoegd gezag). Hoewel 
het betoog van appellant op dit punt in casu niet slaagt, is 
het - gelet op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen 
rondom zonneparken en ruimtegebruik in het kader van 
de energietransitie - relevant om te weten hoe de Afdeling 
hiermee omgaat.
2. Alvorens wij nader inzoomen op het begrip ‘pro-
cesparticipatie’ bespreken we kort de overwegingen van 
de Afdeling over de ontvankelijkheid van appellant. Vol-
gens vaste rechtspraak kijkt de Afdeling bij de beoordeling 
of iemand belanghebbende is bij een ruimtelijk besluit of 
appellant rechtstreeks feitelijke gevolgen van enige beteke-
nis ondervindt vanwege de activiteit die het besluit toestaat 
(ABRvS 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271). In eerste 
aanleg gaf appellant nog aan dat hij alleen tegen het besluit 
opkwam vanwege zijn uitzicht en dat hij niet verwachtte dat 
hij andere ruimtelijke gevolgen zou ondervinden als gevolg 
van de zonneakker. Dit en het feit dat het zicht op de zonne-
akker gering zou zijn vanwege de landschappelijke inpas-
sing heet ertoe geleid dat deze eiser door de bestuursrechter 
in eerste aanleg niet-ontvankelijk werd verklaard in zijn 
beroep. De rechtbank was echter niet op de hoogte van het 
feit dat appellant ook eigenaar is van een perceel dat direct 
grenst aan het projectgebied. Dit feit is pas ter zitting bij de 
Afdeling naar voren gekomen en blijkens de uitspraak niet 
weersproken. Dit roept de vraag op of het niet te laat is om 
eerst ter zitting nog met dergelijke argumenten te komen 
en of het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Voorst (hierna: “het college”) in de gelegenheid 
is gesteld om deze stelling te weerspreken. Wellicht staan 
de eisen omwille van een goede procesorde niet in de weg 
aan de ambtshalve beoordeling van de ontvankelijkheid. De 
uitspraak biedt hier verder geen inzicht in, maar wij vinden 
dit het noemen waard.
3. Het feit dat appellant ontvankelijk is in zijn beroep, 
mag hem niet baten. Appellant stelt dat het college eerst een 
integrale visie over zonne-energie had moeten opstellen 
en daarover een brede maatschappelijke discussie met de 
plaatselijke bevolking had moeten voeren. Pas daarna mocht 
de omgevingsvergunning voor de zonneakker worden ver-
leend. Appellant had zijn standpunten over de energietran-
sitie in de gemeente Voorst naar voren willen brengen in 
een zorgvuldig proces en ziet zijn inspraakmogelijkheden 
nu beperkt worden tot de reactieve inbreng binnen de wet-
telijke termijnen voor de behandeling van een concrete 
aanvraag. De Afdeling gaat hier niet in mee, omdat er in de 
gemeente Voorst geen wettelijke verplichting bestaat om 
een gemeentelijke beleidsvisie op te stellen. Ook bestaat 
er - afgezien van inspraak in het kader van de vergunning-
verlening - geen andere verplichting die in casu participatie 
voorschrijft. Ondanks het ontbreken van een wettelijke ver-
plichting daartoe, heeft de raad van de gemeente Voorst 
wel ruimtelijk beleid over zonne-energie opgenomen in de 
Ruimtelijke Toekomstvisie, zij het beknopt. Appellant heeft 
niet bestreden dat de vergunningverlening voldoet aan de 
uitgangspunten in deze Ruimtelijke Toekomstvisie en de 
Afdeling lijkt ook niet toe te komen aan exceptieve toetsing. 
Wel oordeelt de Afdeling dat het nalaten om te participeren 
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bij de totstandkoming van de Ruimtelijke Toekomstvisie, 
voor het eigen risico van appellant komt.
4. Hoewel de overwegingen van de Afdeling in casu 
goed te begrijpen zijn, snijdt appellant terecht aan dat de 
inspraakmogelijkheden bij ruimtelijke procedures soms 
niet bereiken dat omwonenden zich ook daadwerkelijk be-
trokken voelen bij een proces dat uiteindelijk leidt tot het 
realiseren van een (grootschalig) energieproject. Binnen 
het omgevingsrecht heeft de participatie van burgers bij 
besluitvorming door de overheid een reactief karakter. Pas 
nadat een bestuursorgaan een (ontwerp-)besluit over een 
bepaalde ruimtelijke ontwikkeling ter inzage heeft gelegd, 
bestaat er een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
of bezwaar te maken en de wenselijkheid van de ontwik-
keling vervolgens te betwisten in beroep. Het vroegtijdig 
betrekken van de burger is - als dit niet wettelijk is voor-
geschreven - in beginsel een keuze van het bestuursorgaan. 
Op het moment dat geen beleid ten grondslag ligt aan de 
ruimtelijke ontwikkeling waarover een besluit wordt geno-
men, dan dient de burger terug te vallen op het reactieve 
karakter van het bestuursrecht: opkomen tegen het besluit 
zelf.
5. Dit ligt anders wanneer een wettelijke verplichting 
bestaat tot het opstellen van beleid of het zorgen voor maat-
schappelijke betrokkenheid. In casu bevat noch de Omge-
vingsverordening Gelderland noch andere (gemeentelijke) 
regelgeving in de gemeente Voorst specifieke bepalingen 
die voorzien in een participatiemogelijkheid voor betrokke-
nen voordat er een aanvraag is ingediend. Dit is niet overal 
het geval. Zo worden in de Omgevingsverordening van de 
provincie Groningen verschillende eisen gesteld aan be-
stemmingsplannen die zonneparken ruimtelijk mogelijk 
maken. Een dergelijk bestemmingsplan moet inzicht bie-
den in de mogelijkheden die omwonenden hebben om te 
participeren in de ontwikkeling en in de opbrengst van het 
zonnepark. Ook in de Verordening Romte Fryslân is bepaald 
dat bij het ruimtelijk mogelijk maken van zonneparken in-
zichtelijk moet zijn welke mogelijkheden bewoners hebben 
om te participeren. In de Verordening Ruimte van Noord-
Brabant is voorgeschreven dat een omgevingsvergunning 
voor een zonnepark alleen mag worden verleend als uit een 
gemeentelijke visie blijkt dat de aanwijzing van een project-
locatie nodig is om te kunnen voldoen aan de doelstellingen 
voor het opwekken van duurzame energie. Het opstellen 
van een gemeentelijke beleidsvisie leidt weer tot een extra 
participatiemogelijkheid.
6. De opwekking van duurzame energie heeft vaak 
een grote ruimtelijke impact en zorgt niet zelden voor het 
zogenoemde NIMBY-effect. Om dit te voorkomen zijn er 
naast voornoemde provincies ook gemeenten die participa-
tie en/of maatschappelijke acceptatie als voorwaarde stellen 
om medewerking te verlenen aan het ruimtelijk mogelijk 
maken van een zonne- of windpark. Het creëren van draag-
vlak voor duurzame energieprojecten zal gelet op het Kli-
maatakkoord in de nabije toekomst eerder regel dan uitzon-
dering zijn. Met betrekking tot de productie van elektriciteit 
op land en de regionale energiestrategieën (hierna: “RES”) 
wordt in het Klimaatakkoord gesproken over verschillende 

vormen van participatie, waaronder ‘procesparticipatie’ tij-
dens de ontwikkeling van projecten en tijdens de RES. In het 
Klimaatakkoord wordt als voorbeeld gegeven dat de initia-
tiefnemer van een project samen met het bevoegd gezag, 
andere marktpartijen en omwonenden het gesprek aangaat. 
Dit kan resulteren in een zogenoemde omgevingsovereen-
komst, op basis waarvan vervolgens een projectplan wordt 
uitgewerkt. Een andere vorm van participatie die wordt ge-
noemd om draagvlak te creëren is financiële participatie 
door omwonenden. Erg concreet is het Klimaatakkoord niet 
over de wijze waarop participatie moet worden vormgege-
ven.
7. Het belang van goede participatie is ook vastgelegd 
in de Omgevingswet. Overheden moeten voor omgevings-
visies, omgevingsplannen en programma’s motiveren hoe 
burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en be-
stuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding en wat 
de resultaten daarvan zijn. De Omgevingswet schrijft ook 
niet voor hoe dit participatieproces eruit moet zien. In het 
Klimaatakkoord wordt opgemerkt dat de praktijk moet 
gaan uitwijzen welke vormen van participatie geschikt zijn 
bij verschillende soorten projecten. Uit onderzoek naar par-
ticipatietrajecten bij windparken, blijkt in ieder geval dat de 
toegankelijkheid van het proces, erkenning van de betrok-
ken stakeholders, het geven van invloed aan betrokkenen en 
de wijze waarop met vooroordelen wordt omgegaan bepa-
lend zijn voor succes van procesparticipatie.
8. Op dit moment is er geen bepaling in de geldende 
landelijke wet- en regelgeving die een verplichting geeft om 
in bestemmingsplannen eisen te stellen aan het creëren van 
draagvlak en organiseren van participatie (ABRvS 31 okto-
ber 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3528). Ook is draagvlak geen 
vereiste voor een goede ruimtelijke ordening (ABRvS 30 mei 
2018, ECLI:NL:RVS:2018:1747, ABRvS 14 november 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:3693). Het daadwerkelijk creëren van 
draagvlak zal naar onze mening in de toekomst evenmin in 
de weg staan aan vergunningverlening. De zorgvuldigheid 
van het participatieproces mogelijk wel. Dit neemt niet weg 
dat het laten participeren van betrokkenen - of dit nu wet-
telijk is vereist of niet - niet alleen vanuit maatschappelijk 
oogpunt, maar ook vanuit processuele overwegingen wen-
selijk kan zijn.

S.M. Schipper & E.P. Euverman
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