
36 Afl. 1 - januari 2020 BR  2020/5

JurisprudentieBESTUURSRECHT ALGEMEEN

ling als het plan een herhaling of voortzetting is van een pro-
ject ten aanzien waarvan eerder een passende beoordeling 
is gemaakt (een zogenoemde één-op-één-inpassing) en een 
nieuwe passende beoordeling geen nieuwe gegevens en in-
zichten kan opleveren over de significante gevolgen van dat 
project. Dit volgt uit artikel 2.8, lid 2, Wet natuurbescher-
ming. In de planregels kan bijvoorbeeld verwezen worden 
naar een eerdere natuurvergunning. Uit een oogpunt van 
rechtszekerheid moet dan volstrekt duidelijk zijn welke 
natuurvergunning in de planregels wordt ingepast, bijvoor-
beeld door te verwijzen naar de datum en het kenmerk van de 
vergunning. Zie ABRvS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1515, 
r.o. 49.9, en ABRvS 11 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1185, r.o. 
5.7. In deze beide uitspraken spreekt de Afdeling ook telkens 
van onherroepelijke vergunningen.
4. In de (sterk verkort)  afgedrukte uitspraak oordeelt 
de Afdeling in r.o. 16.3 dat de uitzondering om voor een be-
stemmingsplan een passende beoordeling op te stellen niet 
geldt in geval van inpassing van natuurvergunningen die met 
gebruikmaking van het PAS zijn verleend. Volgens de Afdeling 
had een nieuwe passende beoordeling redelijkerwijs nieuwe 
gegevens of inzichten kunnen opleveren over de significante 
effecten van de ontwikkelingsmogelijkheden waarvoor met 
gebruikmaking van het PAS een natuurvergunning is verleend.
5. Dit oordeel van de Afdeling roept bij ons vragen 
op. De eerste vraag die zich opdringt is of de Afdeling ook 
de houdbaarheid van andere passende beoordelingen dan 
die van het PAS wil beoordelen in het kader van een bestem-
mingsplanprocedure waar de vraag voorligt of een onherroe-
pelijke natuurvergunning planologisch kan worden ingepast. 
In de afgedrukte uitspraak heeft de Afdeling de houdbaar-
heid van de passende beoordeling gekoppeld aan haar eigen 
oordeel over het PAS. Doet zich alleen dan de situatie voor 
dat een nieuwe passende beoordeling redelijkerwijs nieuwe 
gegevens of inzichten kan opleveren over de significante ge-
volgen van een plan of project? Of kan men voortaan altijd 
de passende beoordeling van een onherroepelijke natuurver-
gunning ter discussie stellen als die vergunning (één-op-één) 
in een bestemmingsplan wordt ingepast?
6. Een andere vraag die wij ons stellen is of een om-
gevingsvergunning voor de activiteit afwijkt van het be-
stemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, onder c, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)) (en bijvoorbeeld de 
activiteit bouwen in de zin van artikel 2.1, lid 1, onder a, 
Wabo) zonder nieuwe passende beoordeling kan worden 
verleend als er met gebruikmaking van de passende be-
oordeling van het PAS al een natuurvergunning is ver-
leend en onherroepelijk is geworden. Het antwoord lijkt 
bevestigend te moeten luiden. Volgens ABRvS 29 mei 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1603, r.o. 32.7, behoudt zo’n natuurver-
gunning immers het rechtsgevolg dat zij heeft. De aan-
vraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit af-
wijken (en bijvoorbeeld de activiteit bouwen) hoeft gelet 
op artikel 2.2aa, aanhef en onder a, Besluit omgevingsrecht 
alleen nog betrekking te hebben op die activiteit(en) en 
niet tevens op een Natura-2000-activiteit, omdat immers 
in ons voorbeeld de vergunning, bedoeld in artikel 2.7, lid 
2, Wnb, al verleend is.

7. Kan echter zo’n planologische afwijkomgevingsver-
gunning tezamen met de natuurvergunning bij een eerstvol-
gende herziening van het bestemmingsplan één-op-één in 
dat bestemmingsplan worden ingepast? Dat kan gelet op de 
afgedrukte uitspraak dus niet. Dat lijkt op het eerste gezicht 
vreemd. Er is echter een relevant verschil tussen het verle-
nen van een omgevingsvergunning en een natuurvergunning 
enerzijds en de vaststelling van een bestemmingsplan ander-
zijds. De natuurvergunning is afgegeven ten behoeve van een 
project, een bestemmingsplan zal kwalificeren als plan in de 
zin van artikel 2.8, lid 1, Wnb. Dat er een passende beoorde-
ling voor een project is verricht, zegt op zichzelf nog niets over 
de vraag of er een passende beoordeling moet worden verricht 
voor een plan, en andersom: voor een plan kan een passende 
beoordeling zijn verricht, maar dat zegt nog niets over de voor 
het project te verrichten passende beoordeling. Vergelijk wat 
de Europese Commissie over laatstbedoelde situatie in haar 
mededeling Beheer van Natura-2000-gebieden, De bepalingen 
van artikel 6 van de habitatrichtlijn (92/43/EG) schrijft:

“Waar een of meer specifieke projecten in algemene zin 
maar niet in termen van projectdetails deel uitmaken van 
een plan, stelt de gemaakte beoordeling op planniveau de 
specifieke projecten niet vrij van de beoordelingsvereis-
ten van artikel 6, lid 3, in een later stadium, wanneer er 
veel meer details over bekend zijn.” (PbEU 2019, C33/26)

Bedenk daarbij dat een bestemmingsplan zich leent voor 
herhaalde toepassing. Als de ondeugdelijke passende be-
oordeling van het PAS in geval van een onherroepelijke na-
tuurvergunning zonder meer één-op-één zou mogen wor-
den vertaald in een bestemmingsplan, zou zij, zolang het 
bestemmingsplan blijft gelden, telkens blijven doorwerken. 
Dat brengt ons echter weer bij de vragen van ons punt 5 
hierboven, namelijk of men een verrichte passende beoor-
deling altijd kan betwisten bij inpassing van een natuurver-
gunning in een bestemmingsplan, of alleen als die passende 
beoordeling, zoals bij het PAS, al een keer door de rechter is 
gewraakt.

R.S. Wertheim & J. oude Egbrink

Bestuursrecht Algemeen

BR 2020/5

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
28 augustus 2019, nr. 201902267/1/R3
(Mrs. F.C.M.A. Michiels, J. Kramer en D.A. Verburg)
m.nt. H. Doornhof1

(Art. 4.1 lid 1 Wro)

ECLI:NL:RVS:2019:2922

1 Hugo Doornhof is advocaat bij AKD.
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Planregel voor bescherming karakteristieke bedrijfsschu-
ren niet in overeenstemming met provinciale verorde-
ning. (Bedum) 

Karakteristieke en beeldbepalende gebouwen mogen volgens de 
provinciale verordening alleen worden gesloopt als onderzocht 
is of zinvol hergebruik overeenkomstig de geldende bestemming 
mogelijk is. Daarnaast moet worden bezien of in het betreffende 
pand een andere passende functie objectief gezien valt te reali-
seren. Omdat die laatste eis voor de sloop van “karakteristieke 
bedrijfsschuren” ontbrak in het bestemmingsplan van Bedum, 
stelden GS beroep in. De Afdeling heeft op de zitting een uitleg 
met partijen besproken die inhoudt dat als de ondernemer zich 
ondanks overleg met de raad niet kan vinden in hergebruik voor 
een andere functie, een sloopvergunning kan worden verleend.

Uitspraak in het geding tussen:
het college van gedeputeerde staten van Groningen,
appellant,
en
de raad van de gemeente Bedum, thans: Het Hogeland,
verweerder.

  Procesverloop

Bij besluit van 8 november 2018 heeft de raad het bestem-
mingsplan “Bedum gebouwd erfgoed” vastgesteld.
Tegen dit besluit heeft het college beroep ingesteld.
Het college en de raad hebben nadere stukken ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 juli 
2019, waar het college, vertegenwoordigd door P.H.K. Bijl en 
mr. M.O. van der Veen, en de raad, vertegenwoordigd door R. 
Uilenberg, C. Groenewolt en mr. E.F. van der Goot, advocaat 
te Leeuwarden, zijn verschenen.
Voorts zijn ter zitting [belanghebbenden] als partij gehoord.

  Overwegingen

  Inleiding
1. Het plan is vastgesteld met het oog op het behoud 
van het gebouwde erfgoed in de voormalige gemeente Be-
dum. Aan het bestemmingsplan ligt een inventarisatie van 
karakteristieke objecten en gebieden ten grondslag. Enige 
daarvan zijn karakteristieke agrarische bedrijfsschuren. 
Het bestemmingsplan bevat een vergunningstelsel om te 
zorgen dat sloop van deze schuren niet plaatsvindt zonder 
onderzoek of de schuur kan worden behouden. Daarmee 
beoogt de raad ook te voldoen aan de instructieregel van 
artikel 2.9.1 van de Omgevingsverordening provincie Gro-
ningen 2016 (hierna: de Omgevingsverordening). Volgens 
dat artikel moet zo’n onderzoek − kort gezegd − worden ge-
koppeld aan twee criteria:
- kan het gebouw overeenkomstig de bestaande bestem-

ming worden hergebruikt?
- kan het gebouw voor een andere functie worden herge-

bruikt?

In de planregels van dit bestemmingsplan is het onderzoek 
alleen gekoppeld aan het eerste criterium. Daarover gaat 
deze zaak.

  Het beroep van het college
2. Het college betoogt dat niet alleen moet worden 
bezien of het gebouw overeenkomstig de bestaande be-
stemming kan worden hergebruikt, maar ook of herge-
bruik voor een andere functie mogelijk is. De planregels 
beperken het onderzoek ten onrechte tot gebruik volgens 
de bestaande bestemming. Het college betoogt dat het 
plan in zoverre in strijd met de instructieregel van artikel 
2.9.1 van de Omgevingsverordening is vastgesteld. Dit ar-
tikel voorziet niet in een uitzonderingsmogelijkheid, aldus 
het college.
3. Artikel 2.9.1 van de Omgevingsverordening luidt:

“Bescherming beeldbepalende en/of karakteristieke 
gebouwen
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op 
het aardbevingsgebied en een bestemmingsplan dat be-
trekking heeft op het buitengebied gelegen buiten het 
aardbevingsgebied, stelt regels ter bescherming van de 
hoofdvorm van de karakteristieke en beeldbepalende ge-
bouwen.
2. De in het eerste lid bedoelde regels bevatten in 
ieder geval een verbod om zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning een karakteristiek gebouw geheel 
of gedeeltelijk te slopen.
3. Het in het tweede lid bedoelde vergunningstel-
sel bevat in ieder geval een toetsingscriterium op grond 
waarvan een omgevingsvergunning niet kan worden 
verleend zonder dat is onderzocht of zinvol hergebruik 
van het gebouw overeenkomstig de geldende bestem-
ming of een andere, uit oogpunt van een goede ruimte-
lijke ordening, passende functie objectief gezien moge-
lijk is al dan niet na het treffen van voorzieningen aan het 
gebouw.
4. […]”

4. De verbeelding laat zien dat aan 9 plaatsen binnen 
het plangebied de aanduiding “specifieke vorm van waarde 
- karakteristieke boerderij” is toegekend. De raad heeft des-
gevraagd ter zitting bevestigd dat deze plaatsen allemaal 
een agrarische bestemming hebben. Ter zitting is verder 
vastgesteld dat op deze 9 plaatsen in totaal 11 karakteristie-
ke agrarische bedrijfsschuren staan.
5. Artikel 1, lid 1.7, van de planregels luidt:

“karakteristieke gebouwen: gebouwen of onderdelen 
van gebouwen die kunnen worden beschouwd als een 
onderdeel van het cultureel erfgoed vanwege hun cul-
tuurhistorische waarde architectonische- en/of kunst-
historische waarde, situationele- en/of ensemblewaarde, 
gaafheid en/of herkenbaarheid of zeldzaamheid;”

Artikel 3, lid 3.4.1, luidt:
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“Verbod op slopen zonder omgevingsvergunning
[…]
c. Ter plaatse van de aanduidingen, ‘specifieke vorm van 

waarde - karakteristieke boerderij’ mogen gebouwen 
en delen van gebouwen niet worden gesloopt zonder 
of in afwijking van een omgevingsvergunning.”

Lid 3.4.2, onder c, onder 6, aanhef en sub b, luidt:

“Karakteristieke bedrijfsschuur 
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.4.1 onder 
c voor het slopen van (delen van) het bedrijfsgedeelte van 
het hoofdgebouw, dan wel andere gebouwen, ter plaatse 
van de aanduiding ‘specifieke vorm van waarde - karak-
teristieke boerderij’ wordt slechts verleend indien:
a. […]
b. wordt aangetoond dat zinvol (her)gebruik van het 

gebouw overeenkomstig de geldende agrarische be-
stemming objectief gezien niet mogelijk is en het be-
lang van de vergunningsaanvrager bij de sloop van 
het gebouw in redelijkheid dient te prevaleren boven 
het cultuurhistorisch belang bij het behoud ervan. Bij 
de beoordeling betrekt het bevoegd gezag:
- de bouwkundige en gebruikstechnische staat 

van het gebouw;
- de mate waarin het gebouw geschikt is of door 

het treffen van voorzieningen geschikt kan wor-
den gemaakt; of, […]”

6. De raad heeft ter zitting toegelicht waarom artikel 
2.9.1, derde lid, van de Omgevingsverordening niet letterlijk 
in het plan is opgenomen. Hergebruik van karakteristieke 
agrarische bedrijfsschuren voor een andere functie is vol-
gens de raad nauwelijks realiseerbaar voor actieve agra-
rische bedrijven. De raad wil situaties voorkomen waarin 
actieve agrarische bedrijven worden gedwongen om een 
karakteristieke agrarische bedrijfsschuur te hergebruiken 
voor een andere functie, terwijl dit hergebruik − dat objec-
tief gezien wellicht mogelijk is − niet strookt met de wensen 
of belangen van de ondernemer. De raad vindt het onrede-
lijk om de sloopvergunning te weigeren indien hergebruik 
voor een andere functie objectief gezien mogelijk is, maar 
het belang van de ondernemer groter is. Letterlijke navol-
ging van de instructieregel heeft in dat opzicht mogelijk 
nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering van agrarische 
bedrijven, aldus de raad, met name ingeval van beroepen 
van derden met een belang bij het behoud van de schuren 
als cultuurhistorisch erfgoed.
7. Het college heeft ter zitting toegelicht dat artikel 
2.9.1, derde lid, van de Omgevingsverordening dient ter be-
scherming van het cultuurhistorisch erfgoed in de provin-
cie Groningen. Volgens het college moet bij de beslissing 
op de aanvraag om een sloopvergunning steeds onderzoek 
worden gedaan naar hergebruik voor een andere functie, 
omdat alleen op die manier een goede belangenafweging 
en motivering van de raad over de sloop of het behoud van 
de bedrijfsschuur wordt bereikt. Het college heeft ter zit-
ting benadrukt dat artikel 2.9.1 van de Omgevingsveror-

dening een onderzoeks- en geen resultaatsverplichting 
inhoudt. Of hergebruik van een bedrijfsschuur voor een 
andere functie objectief gezien mogelijk is, hangt af van 
twee voorwaarden. Ten eerste moet er sprake zijn van een 
passende alternatieve bestemming. Ten tweede moet de 
eigenaar van het agrarische bedrijf akkoord gaan met de 
nieuwe bestemming. Gaat de ondernemer ondanks overleg 
met de raad niet akkoord met het alternatief, dan is er geen 
sprake van een uitvoerbare bestemming en is hergebruik 
van de bedrijfsschuur voor een andere functie objectief ge-
zien niet mogelijk. Onder die omstandigheden kan de raad 
overwegen om een sloopvergunning te verlenen, aldus het 
college.
8. De Afdeling stelt vast dat artikel 3, lid 3.4.2, on-
der c, onder 6, aanhef en sub b, van de planregels niet in 
overeenstemming is met artikel 2.9.1, derde lid, van de Om-
gevingsverordening. Het criterium dat bij de beslissing op 
de aanvraag van een sloopvergunning moet worden onder-
zocht of hergebruik van een karakteristieke agrarische be-
drijfsschuur overeenkomstig een andere, uit het oogpunt 
van een goede ruimtelijke ordening passende bestemming, 
objectief gezien mogelijk is, ontbreekt in de planregels. Al-
leen al hierom is de planregeling in strijd met artikel 2.9.1, 
derde lid, van de Omgevingsverordening.
9. De Afdeling overweegt dat artikel 2.9.1, derde lid, 
van de Omgevingsverordening als volgt moet worden uit-
gelegd. Dit is op de zitting met partijen besproken en zij 
konden daarmee ook instemmen. Het doel van de regeling 
is de bescherming van karakteristieke agrarische bedrijfs-
schuren tegen sloop. De raad moet de aanvraag van een 
sloopvergunning in ieder geval aan twee criteria toetsen. 
Ten eerste moet worden onderzocht of zinvol hergebruik 
volgens de bestaande agrarische bestemming mogelijk is. 
Ten tweede moet de raad onderzoeken of hergebruik voor 
een andere functie objectief gezien mogelijk is. Dit laatste 
betekent dat de raad moet onderzoeken:
1) of er een andere passende functie voor de bedrijfs-

schuur kan worden gevonden en
2) of de ondernemer hiermee akkoord gaat.
Als er geen andere passende functie kan worden gevonden 
of wanneer de ondernemer zich ondanks overleg met de 
raad niet kan vinden in hergebruik voor een andere functie, 
dan kan de raad op grond van een afweging van de betrok-
ken belangen een sloopvergunning verlenen.

  Conclusie

10. Het beroep is gegrond. Het besluit van 8 november 
2018 dient te worden vernietigd, voor zover het artikel 3, lid 
3.4.2, onder c, onder 6, sub b, van de planregels betreft.
11. De Afdeling ziet aanleiding op de hierna te ver-
melden wijze in de zaak te voorzien en te bepalen dat deze 
uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde 
besluit. Dit staat er niet aan in de weg dat de raad de be-
trokken planregel herziet om deze, met inachtneming van 
de uitspraak, op de door hem wenselijk geachte wijze nader 
af te stemmen op de onder 9. weergegeven uitleg.
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12. Uit een oogpunt van rechtszekerheid en gelet op 
artikel 1.2.3 van het Bro, ziet de Afdeling aanleiding de raad 
op te dragen de hierna in de beslissing nader aangeduide 
onderdelen van deze uitspraak binnen vier weken na ver-
zending van de uitspraak te verwerken in het elektronisch 
vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voor-
ziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Proceskosten

13. Van voor vergoeding in aanmerking komende pro-
ceskosten is niet gebleken.

  Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het beroep gegrond;
II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente 

Bedum, thans: Het Hogeland, van 8 november 2018 
tot vaststelling van het bestemmingsplan “Bedum ge-
bouwd erfgoed”, voor zover het artikel 3, lid 3.4.2, on-
der c, onder 6, sub b, van de planregels betreft;

III. bepaalt dat artikel 3, lid 3.4.2, onder c, onder 6, sub b, 
van de planregels, als volgt komt te luiden:

“wordt aangetoond dat zinvol (her)gebruik van het ge-
bouw overeenkomstig de geldende agrarische bestem-
ming of een andere, uit het oogpunt van een goede ruim-
telijke ordening, passende bestemming objectief gezien 
niet mogelijk is en het belang van de vergunningaanvra-
ger bij de sloop van het gebouw in redelijkheid dient te 
prevaleren boven het cultuurhistorisch belang bij het be-
houd ervan. Bij de beoordeling betrekt het bevoegd gezag:
de bouwkundige en gebruikstechnische staat van het ge-
bouw;
de mate waarin het gebouw geschikt is of door het tref-
fen van voorzieningen geschikt kan worden gemaakt; 
of,”;

IV. bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt 
van het vernietigde besluit;

V. draagt de raad van de gemeente Het Hogeland op om 
binnen vier weken na verzending van deze uitspraak 
ervoor zorg te dragen dat de onderdelen II., III. en IV. 
worden verwerkt in het elektronisch vastgestelde 
plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl;

VI. gelast dat de raad van de gemeente Het Hogeland aan 
het college van gedeputeerde staten van Groningen het 
door hem voor de behandeling van het beroep betaalde 
griffierecht ten bedrage van € 345,00 (zegge: driehon-
derdvijfenveertig euro) vergoedt.

  Noot

1.  Beroep van GS
Deze uitspraak gaat over een regeling in de provinciale 
verordening van Groningen die “karakteristieke en beeld-

bepalende” gebouwen beschermt. De verordening bepaalt 
dat de “hoofdvorm” van dergelijke panden – binnen het 
aardbevingsgebied en buitengebied elders – door gemeen-
ten moet worden beschermd via een bestemmingsplan. De 
gebouwen mogen alleen worden gesloopt als onderzocht is 
of zinvol hergebruik overeenkomstig de geldende bestem-
ming mogelijk is. Daarnaast moet worden bezien of in het 
betreffende pand een andere passende functie objectief ge-
zien te realiseren valt. Omdat die laatste eis voor de sloop 
van “karakteristieke bedrijfsschuren” ontbrak in het be-
stemmingsplan van Bedum, stelden GS beroep in tegen het 
vaststellingsbesluit.

2. Bescherming cultuurhistorische gebouwen via 
bestemmingsplan

De vraag of in een bestemmingsplan überhaupt een vergun-
ningenstelsel kan worden opgenomen om te voorkomen 
dat cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken worden ge-
sloopt, is enige tijd geleden al door de Afdeling beantwoord: 
ja (ABRvS 12 maart 2014, TBR 2014/61, m.nt. J. Poelstra en B. 
Rademaker). Kennelijk doet de Afdeling niet al te moeilijk 
over het inmiddels diffuse onderscheid tussen ruimtelijke 
ordening enerzijds en monumentenzorg anderzijds.

3. Provinciaal belang
Dan zou je in de onderhavige situatie nog de vraag over kun-
nen houden of het de provincie kan zijn die zo’n stelsel voor-
schrijft aan gemeenten. Een voorwaarde is in elk geval dat 
een provinciaal belang dit met het oog op een goede ruimte-
lijke ordening noodzakelijk maakt (artikel 4.1 lid 1 Wro). Al 
geruime tijd geleden viel evenwel te constateren dat de Af-
deling niet zelf indringend toetst of de behartiging van een 
bepaald belang aan de lokale overheid moet worden over-
gelaten. De Afdeling lijkt slechts na te gaan of uit beleids-
documenten blijkt dat in ieder geval het provinciebestuur 
zelf van mening is dat ter zake voor hem enigerlei taak is 
weggelegd (H. Doornhof en C.N.J. Kortmann, “De reactieve 
aanwijzing”, BR 2011/128). Daarom is het wel begrijpelijk 
dat de gemeenteraad van Bedum überhaupt niet had aange-
voerd dat een provinciaal belang ontbreekt. De stelling dat 
de provincie ook andere mogelijkheden heeft om het door 
haar beoogde doel na te streven, bijvoorbeeld via een ei-
gen vergunningstelsel, had mogelijk ook niet veel kans van 
slagen gehad (vgl. ABRvS 20 oktober 2010, BR 2011/4, m.nt. 
M.Y.C.L. de Wit).

4. Subsidiariteitsbeginsel onder de Omgevingswet
Dan nu even een doorkijkje naar de Omgevingswet. Naast 
de vergunningverlening en handhaving daarin ten aan-
zien van rijksmonumenten, zal straks ook via het decen-
trale (kern)instrumentarium onroerend cultureel erfgoed 
worden beschermd. Gelet op het integrale karakter van de 
nieuwe wet, lijkt over een onderscheid tussen ruimtelijke 
ordening en monumentenzorg niet opnieuw nagedacht te 
hoeven worden.

Vervolgens is het de vraag of in de provinciale verordening 
zonder meer (weer) instructieregels (artikel 2.22 lid 1 Om-
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gevingswet) aan gemeenten kunnen worden opgelegd die 
vergelijkbaar zijn met het huidige Groningse regime voor 
karakteristieke panden. In dit verband zijn de grenzen van 
artikel 2.3 lid 2 Omgevingswet – het subsidiariteitsbegin-
sel – cruciaal. Dit brengt mee dat instructieregels alleen 
maar gesteld zullen mogen worden als dat nodig is: 

“a. met het oog op een provinciaal belang en dat belang 
niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door het 
gemeentebestuur kan worden behartigd, of b. voor een 
doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en 
bevoegdheden op grond van deze wet of de uitvoering 
van een internationaalrechtelijke verplichting.”

Blijkens de wetsgeschiedenis is het de bedoeling dat provin-
cies worden gedwongen – “meer dan onder de huidige wet-
geving” - tot een terughoudende inzet van bevoegdheden 
richting gemeenten (Kamerstukken II 2014/15, 33692, 12, 
p. 150). De tekst van de wet lijkt in elk geval een zwaardere 
motiveringsplicht voor bijvoorbeeld het stellen van instruc-
tieregels mee te brengen. Tonnaer spreekt in dit verband 
van een omkering van de bewijslast bij de bestuursrechter. 
Moeten onder het huidige recht gemeentebesturen aanto-
nen dat bij een concrete provinciale bevoegdheidsuitoefe-
ning niet kan worden gesproken van een provinciaal belang, 
onder de Omgevingswet is het aan het provinciebestuur om 
aannemelijk te maken dat het desbetreffende provinciale 
belang niet op een doelmatige en doeltreffende manier door 
de gemeente kan worden behartigd (F.P.C.L. Tonnaer, “Be-
stuurlijke relatieproblemen, een opgelegde bruidsschat en 
een afgewezen vrijbrief”, Gst. 2018/165). Is er bij voorbaat 
geen provinciaal belang aan te wijzen, dan is bevoegdheids-
uitoefening door de provincie niet uitgesloten, maar ook 
dan zal moeten worden aangetoond dat de uitoefening van 
de concrete Omgevingswettelijke taak of bevoegdheid so-
wieso (veel) beter via de provincie kan gebeuren.

5. Bescherming cultureel erfgoed nog door de 
provincie?

Als het gaat om de in de onderhavige uitspraak centraal 
staande bescherming van cultureel erfgoed, lijkt dit in elk 
geval een belangrijk gemeentelijk belang te zijn. Het geldt 
daarnaast – wellicht ook onder de Omgevingswet – als 
provinciaal belang. Maar is er nu – gelet op artikel 2.3 lid 2 
Omgevingswet – een reden te geven om het erfgoedbelang 
op provinciaal niveau te behartigen? Het enkele feit dat de 
provincie de lat hoger zou willen leggen door bijvoorbeeld 
een extra voorwaarde te stellen voordat een karakteristiek 
pand gesloopt mag worden, vormt zo’n reden volgens mij 
sowieso niet.

Overigens is het niet helemaal verbazingwekkend dat Gro-
ningen zich hier – onder het huidige recht – weinig buig-
zaam opstelt. Via een motie Dik-Faber c.s. (Kamerstukken II 
2015/16, 33529, 306) heeft de Tweede Kamer ruim drie jaar 
geleden namelijk de regering verzocht om een samenhan-
gend erfgoedbeleid voor Groningen op te stellen in verband 
met de gevolgen van aardbevingen. Het resultaat hiervan is 

het “Erfgoedprogramma 2017-2021” dat onder regie van de 
Nationaal Coördinator Groningen door alle betrokken over-
heden is vastgesteld. In dit programma wordt onder meer 
expliciet melding gemaakt van de provinciale bescher-
mingsregeling (p. 30). Het lijkt dan ook logisch dat aan de 
handhaving daarvan een hoge prioriteit wordt toegekend.

6. Lokale invloed
Uiteindelijk is de subsidiariteitsgedachte bij GS bij de be-
handeling van hun beroep toch waar te nemen. Zij hebben 
immers ingestemd met een uitleg van de regels die inhoudt 
dat een andere passende functie voor een bedrijfsschuur 
(ook) niet mogelijk wordt geacht, als de betreffende onder-
nemer met zo’n functie niet akkoord is. Daarmee is aan het 
lokale standpunt dat bij de erfgoedbescherming het onder-
nemersbelang niet mag ondersneeuwen, (alsnog) betekenis 
toegekend. Dat levert dan weer wat extra hoop op dat on-
der de Omgevingswet zal worden gerespecteerd dat – nog 
zonder eventueel ingrijpen door de rechter – de afweging 
van belangen bij de fysieke leefomgeving vooreerst door ge-
meenten zal moeten gebeuren. Die hoop geldt in elk geval 
voor het hoge noorden.

H. Doornhof

BR 2020/6

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
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m.nt. J.S. Procee & M.J.W. Timmer1

(Art. 6.2 Wro; art. 22 Tracéwet)

ECLI:NL:RVS:2019:3302

Objectiviteit en onafhankelijkheid van een deskundigen-
advies, onpartijdigheid deskundigen.

Dat de onderbouwing van het taxatierapport summier is, in 
het bijzonder ten aanzien van het gebruik van de drie vermelde 
vergelijkingsobjecten, maakt niet dat het niet voldoet aan de 
daaraan te stellen eisen. Uit het betoog van [appellant] blijkt 
niet van concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juist-
heid of volledigheid van de taxatie. Dat Kraak de waarde van 
de woning op € 545.000,00 heeft vastgesteld, terwijl Sentker en 
Post zijn uitgekomen op een waarde van € 600.000,00, leidt niet 
tot een ander oordeel. De adviescommissie heeft in een aanvul-
lend advies van 8 september 2017 uiteengezet waarom aan de 
taxatie van Sentker en Post niet de betekenis toekomt die [ap-
pellant] daaraan wenst te hechten. Volgens de adviescommissie 
zijn de in het rapport van 22 oktober 2015 vermelde vergelij-
kingsobjecten minder of in het geheel niet geschikt als referentie 
en blijkt uit dat rapport bovendien niet dat daarin rekening is 

1 Jelmer Procee en Matthijs Timmer zijn beiden advocaat bij Pels Rijcken.
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