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Essentie
Omgevingsvergunning van rechtswege, aanvraag, belanghebbende, schriftelijke weigering een besluit te nemen

Samenvatting
Een vergunning is ook van rechtswege ontstaan als het bevoegd gezag ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen sprake is
van een aanvraag omdat de aanvragende partij niet als belanghebbende kan worden gekwalificeerd.

Partij(en)
Uitspraak als bedoeld in artikel 8:57 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) in het geding tussen:
Vermilion Energy Netherlands B.V., gevestigd te Harlingen,
appellante,
tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 9 oktober 2019 in zaak nr. 19/3084 in het geding tussen:
Vermilion
en
het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.

Uitspraak
Procesverloop
Op 28 februari 2019 heeft Vermilion een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit als bedoeld in
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artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo), om seismisch
onderzoek te mogen uitvoeren in de onderzoeksgebieden Hemelum en Lemsterland voor zover gelegen binnen de
gemeente De Fryske Marren (hierna: de onderzoeksgebieden).
Bij brief van 21 augustus 2019 heeft Vermilion beroep ingesteld tegen het niet tijdig bekendmaken van een vergunning van
rechtswege.
Bij uitspraak van 9 oktober 2019 heeft de rechtbank het door Vermilion ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Deze
uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft Vermilion hoger beroep ingesteld.
Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.
Vermilion heeft nader stukken ingediend.
Vermilion, vertegenwoordigd door mr. R. Olivier en mr. D. Korsse, advocaten te Den Haag, en het college vertegenwoordigd
door mr. F. Postma, advocaat te Leeuwarden, hebben desgevraagd niet binnen de gestelde termijn verklaard gebruik te
willen maken van het recht ter zitting te worden gehoord, waarna de Afdeling het onderzoek met toepassing van artikel 8:57,
derde lid, gelezen in verbinding met artikel 8:108, eerste lid, van de Awb, heeft gesloten.

Overwegingen
1.
Gelet op de in Nederland ontstane uitzonderlijke situatie door het uitbreken van het coronavirus en de in verband daarmee
door de Nederlandse regering getroffen maatregelen om verspreiding van dit virus te voorkomen heeft de zitting van 6 april
2020 geen doorgang kunnen vinden. De Afdeling heeft besloten met toestemming van partijen de zaak zonder zitting af te
doen.

Inleiding
2.
Vermilion heeft op 28 februari 2019 een aanvraag ingediend om in afwijking van ter plaatse geldende regels van ruimtelijke
ordening seismisch onderzoek te mogen doen in de onderzoeksgebieden. Daarbij is aangegeven dat de werkzaamheden
vanaf 1 oktober 2019 zullen starten en 3 maanden zullen duren om het te onderzoeken gebied te doorlopen en dat de
werkzaamheden bij belemmeringen van organisatorische aard door zullen schuiven naar dezelfde periode in 2020 of 2021.
Het college heeft bij brief van 17 april 2019 de ontvangst van de aanvraag bevestigd en Vermilion meegedeeld dat het heeft
besloten de termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen eenmalig te verlengen met maximaal zes weken,
zodat de uiterste beslisdatum 6 juni 2019 is.
Bij brief van 1 mei 2019 heeft het college Vermilion erop gewezen dat de aanvraag niet volledig is en haar in de gelegenheid
gesteld om de aanvraag binnen zes weken aan te vullen.
Bij brief van 12 juni 2019 heeft Vermilion haar aanvraag met de gevraagde gegevens aangevuld. Zij heeft het college erop
gewezen dat indien niet uiterlijk op 17 juli 2019 op de aanvraag wordt beslist de omgevingsvergunning van rechtswege is
gegeven.
Bij brief van 17 juli 2019 heeft het college aan Vermilion laten weten dat op haar op 28 februari 2019 ontvangen verzoek niet
wordt beslist, omdat zij de aangevraagde activiteit niet kan uitvoeren en daarom geen belanghebbende is bij haar verzoek,
zodat van een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb geen sprake is.
Bij brief van 29 juli 2019 heeft Vermilion het college erop gewezen dat zij belanghebbende is bij de aanvraag, dat het
college dan ook op uiterlijk 17 juli 2019 op haar aanvraag een besluit had moeten nemen en dat, nu op die datum geen
beslissing is genomen, inmiddels een vergunning van rechtswege is gegeven. In deze brief heeft Vermilion er verder op
gewezen dat het college deze vergunning binnen twee weken nadat deze van rechtswege is gegeven bekend moet maken.
Bij brief van 1 augustus 2019 heeft het college aan Vermilion bericht dat het bij zijn standpunt blijft dat van een aanvraag
geen sprake is, dat geen vergunning van rechtswege is gegeven en dat er geen plicht tot publicatie bestaat.
Bij brief van 5 augustus 2019 heeft Vermilion het college in gebreke gesteld.
Bij brief van 21 augustus 2019 heeft Vermilion op grond van artikel 8:55f van de Awb beroep ingesteld tegen het niet tijdig
bekendmaken van een omgevingsvergunning van rechtswege.
Bij uitspraak van 9 oktober 2019 heeft de rechtbank het beroep tegen het niet tijdig bekendmaken van een
omgevingsvergunning van rechtswege niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank heeft overwogen dat de brief van het
college van 17 juli 2019 een besluit is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, omdat tegen een brief waarin een
bestuursorgaan meedeelt dat een aanvrager geen belanghebbende is, bezwaar kan worden gemaakt. Hoewel de brief van
17 juli 2019 geen rechtsmiddelenclausule bevat, kan de brief gelet op de inhoud naar het oordeel van de rechtbank
bezwaarlijk anders worden gezien dan als een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De rechtbank heeft de brief
van Vermilion van 29 juli 2019 als een bezwaarschrift daartegen aangemerkt. Omdat de termijn waarbinnen op het bezwaar
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moet worden beslist ten tijde van de ingebrekestelling van 5 augustus 2019 nog niet verstreken was, is deze
ingebrekestelling naar het oordeel van de rechtbank prematuur ingediend, zodat het beroep tegen het niet tijdig
bekendmaken van een omgevingsvergunning van rechtswege niet-ontvankelijk is.

Toepasselijk wettelijk kader
3.
De van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving staat in de bijlage, die deel uitmaakt van deze uitspraak.

Beoordeling van het hoger beroep
4.
Vermilion betoogt dat de rechtbank haar beroep tegen het niet tijdig bekendmaken van de omgevingsvergunning van
rechtswege ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Volgens Vermilion is de brief van 17 juli 2019 geen besluit in de
zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb en kan de brief voor de toepassing van artikel 4:20b, eerste lid, van de Awb ook
niet met een besluit worden gelijkgesteld. De brief bevat slechts de schriftelijke informatie van het college aan Vermilion dat
op haar aanvraag niet wordt beslist omdat dit verzoek geen aanvraag in de zin van de Awb is. Deze schriftelijke mededeling
betreft volgens het college geen op rechtsgevolg gericht besluit en bevat ook geen rechtsmiddelenclausule. Om te
voorkomen dat een verzoeker verstoken blijft van de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden, heeft de wetgever in
artikel 6:2, aanhef en onder a, van de Awb bepaald dat de schriftelijke weigering een besluit te nemen voor de toepassing
van de wettelijke mogelijkheden voor bezwaar en beroep met een besluit wordt gelijkgesteld, aldus Vermilion. Het verdraagt
zich volgens Vermilion evenwel niet met de ratio van de regeling van de lex silencio positivo, zoals opgenomen in paragraaf
4.1.3.3 van de Awb, om de schriftelijke mededeling dat geen besluit wordt genomen voor de toepassing van artikel 4:20b,
eerste lid, van de Awb met een besluit gelijk te stellen. Deze regeling strekt ertoe dat als het bevoegd gezag niet tijdig in
actie komt bij de behandeling van en de beschikking op een aanvraag, het zijn bevoegdheid verliest om na afloop van de
wettelijke beslistermijn een inhoudelijke beslissing op de aanvraag te nemen. Als zou worden aangenomen dat de
schriftelijke mededeling dat niet op de aanvraag wordt beslist voor de toepassing van artikel 4:20b, eerste lid, van de Awb
met een besluit wordt gelijkgesteld, dan kan het bevoegd gezag door zo’n brief te sturen bewerkstelligen dat het ook na
afloop van de wettelijke beslistermijn nog op de aanvraag een besluit zou kunnen nemen, aldus Vermilon. Volgens haar is
dit geen juiste uitleg van de in paragraaf 4.1.3.3 van de Awb opgenomen regeling. Verder heeft Vermilion erop gewezen dat
in de uitspraak van de Afdeling van 7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:761, waarnaar in de aangevallen uitspraak wordt
verwezen, anders dan in haar geval een (primair) besluit tot afwijzing van de aanvraag was genomen.
4.1.
Het college heeft uiteengezet dat het zich aanvankelijk en ook in beroep bij de rechtbank op het standpunt heeft gesteld dat
van een aanvraag van een belanghebbende geen sprake is, zodat op de aanvraag geen besluit behoefde te worden
genomen en van een situatie dat niet tijdig op een aanvraag is beslist waardoor een vergunning van rechtswege is gegeven
zoals bepaald in artikel 4:20b, eerste lid, van de Awb, geen sprake was. Eerst in hoger beroep stelt het college zich naar
aanleiding van de aangevallen uitspraak evenwel op het standpunt dat wel sprake is van een aanvraag van een
belanghebbende, maar dat deze moet worden afgewezen vanwege een evidente privaatrechtelijke belemmering om de
aangevraagde activiteit uit te voeren. De brief van 17 juli 2019 kan volgens het college in het kader van een besluit op
bezwaar worden herroepen waarmee ook het juridisch karakter van deze brief volgens het college kan veranderen in een
besluit.
4.2.
De Afdeling stelt vast en in hoger beroep is ook niet meer in geschil dat Vermilion als belanghebbende op 28 februari 2019
een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb bij het college heeft ingediend. Ook staat vast dat op deze
aanvraag de reguliere voorbereidingsprocedure als omschreven in artikel 3.9 van de Wabo van toepassing is, zodat het
college na verlenging van de beslistermijn uiterlijk op 6 juni 2019 op de aanvraag had moeten beslissen. Nu de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is, brengt het bepaalde in artikel 4:20b van de Awb mee dat bij het niet binnen de
wettelijke beslistermijn beslissen op de aanvraag een vergunning van rechtswege is gegeven. Vast staat dat op 6 juni 2019
nog geen besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb op de aanvraag van 28 februari 2019 was genomen. Nog
daargelaten of de door het college op 1 mei 2019 gevraagde gegevens noodzakelijk waren voor het beslissen op de
aanvraag en of de wettelijke beslistermijn op grond van artikel 4:15, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb was
opgeschort tot uiterlijk 17 juli 2019, stelt de Afdeling voorts vast dat het college ook binnen deze termijn geen besluit op de
aanvraag van 28 februari 2019 heeft genomen. Zoals hiervoor vermeld, is op de aanvraag om omgevingsvergunning het
systeem van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen als bedoeld in afdeling 4.1.3.3 van de Awb van
toepassing. De bepalingen die daarin zijn opgenomen hebben te gelden als een lex specialis ten opzichte van artikel 6:2,
aanhef en onder a, van de Awb. De brief van 17 juli 2019, waarin het college meedeelt dat geen sprake is van een aanvraag
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en dat daarop daarom niet zal worden beslist, kan daarom niet worden gelijkgesteld met de schriftelijke weigering een
besluit te nemen als bedoeld in artikel 6:2, aanhef en onder a, van de Awb. Omdat het college niet tijdig op de aanvraag
heeft beslist, is de door Vermilion gevraagde omgevingsvergunning van rechtswege gegeven en stelt Vermilion terecht dat
het college na afloop van de wettelijke beslistermijn niet meer bevoegd was om alsnog een reëel besluit op de aanvraag te
nemen.
Het betoog slaagt.

Conclusie en slot
Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou
behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het niet tijdig bekend maken van de omgevingsvergunning van
rechtswege gegrond verklaren. Bij brief van 5 augustus 2019 heeft Vermilion het college in gebreke gesteld in verband met
het uitblijven van de bekendmaking van de vergunning van rechtswege. Het college is op grond van artikel 4:20d, eerste lid,
van de Awb een dwangsom verschuldigd vanaf de dag dat twee weken zijn verstreken sinds die ingebrekestelling. Vaststaat
dat het college niet binnen 42 dagen na het verstrijken van voormelde termijn van twee weken alsnog is overgegaan tot
bekendmaking van de vergunning van rechtswege. Derhalve wordt de verschuldigde dwangsom op € 1.260,00 vastgesteld.
Het college dient op grond van artikel 8:55f, tweede lid, gelezen in verbinding met artikel 8:55d, eerste lid, van de Awb,
binnen twee weken na de dag waarop de uitspraak wordt verzonden alsnog de omgevingsvergunning van rechtswege
bekend te maken. De Afdeling bepaalt met toepassing van artikel 8:55d, tweede lid, van de Awb dat het college een
dwangsom verbeurt voor iedere dag dat het in gebreke blijft de uitspraak na te leven. De Afdeling zal de hoogte van deze
dwangsom vaststellen op € 100,00 per dag, met een maximum van € 15.000,00.

6.
Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten van Vermilion te worden veroordeeld.

Ter voorlichting van partijen
7.
Vermilion heeft de Afdeling in een nader stuk gevraagd te bepalen dat de van rechtswege gegeven vergunning geldt voor
drie jaar vanaf de datum van de uitspraak op haar hoger beroep, omdat een deel van de aangevraagde periode is
verstreken.
Er is een omgevingsvergunning gevraagd voor de periode vanaf oktober 2019 voor ongeveer 3 maanden, met de
mededeling dat deze periode kan opschuiven naar oktober 2020 of 2021 wanneer er belemmeringen zijn van
organisatorische aard. Wat is aangevraagd is van rechtswege gegeven. Er bestaat geen ruimte voor de Afdeling om anders
te bepalen.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I.
verklaart het hoger beroep gegrond;
II.
vernietigt de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 9 oktober 2019 in zaak nr. 19/3084;
III.
verklaart het beroep gericht tegen het uitblijven van de bekendmaking van de van rechtswege gegeven
vergunning gegrond;
IV.
stelt de hoogte van de door het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren verschuldigde
dwangsom vast op € 1.260,00 (zegge: twaalfhonderdzestig euro);
V.
draagt het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op om binnen twee weken na de dag
van verzending van de uitspraak op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken dat de door Vermilion
Energy Netherlands B.V. op 28 februari 2019 gevraagde omgevingsvergunning van rechtswege is gegeven;
VI.
bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren aan Vermilion Energy
Netherlands B.V. een dwangsom verbeurt voor elke dag waarmee het de hiervoor genoemde termijn
overschrijdt, waarbij de hoogte van de dwangsom € 100,00 (zegge: honderd euro) bedraagt, met een maximum
van € 15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro);
VII.
veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van de Fryske Marren tot vergoeding van bij Vermilion
Energy Netherlands B.V. in verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep opgekomen
proceskosten tot een bedrag van € 1.575,00 (zegge: vijftienhonderdvijfenzeventig euro), geheel toe te rekenen
aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
VIII.
gelast dat het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren aan Vermilion Energy
Netherlands B.V. het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 864,00 (zegge: achthonderdvierenzestig
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euro) voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep vergoedt.

Noot
Auteur: J.A. Mohuddy[1]

Noot
1.
De relatie tussen de kwalificering van een verzoek als formele aanvraag en het ontstaan van een vergunning van
rechtswege wordt in deze uitspraak verduidelijkt. Vermilion heeft begin 2019 een aanvraag ingediend om af te wijken van
het planologisch regime in de gemeente De Fryske Marren ten behoeve van het doen van seismisch onderzoek. Het gaat
om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo. Het gaat om een tijdelijke activiteit omdat
Vermilion heeft aangegeven dat het onderzoek drie maanden in beslag zal nemen. Dit betekent dat hierop de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is. Als niet binnen de wettelijke beslistermijn een besluit is genomen door het
bevoegd gezag, dan is de aangevraagde omgevingsvergunning van rechtswege ontstaan.

2.
Nadat het college Vermilion in de gelegenheid heeft gesteld om de aanvraag volledig te maken en Vermilion hieraan gevolg
heeft gegeven, stelde het college zich toch op het standpunt dat op het ‘verzoek’ van Vermilion geen besluit wordt genomen
(per brief van 17 juli 2019). Volgens het college kon Vermilion de aangevraagde activiteit namelijk niet uitvoeren. Om die
reden is Vermilion niet aan te merken als belanghebbende bij haar verzoek, hetgeen zou inhouden dat van een aanvraag
als bedoeld in artikel 1:3 lid 3 Awb geen sprake is.

3.
Degene die verzoekt om een omgevingsvergunning wordt in beginsel verondersteld belanghebbende te zijn bij een
beslissing op het door hem ingediende verzoek. Dit is anders indien aannemelijk wordt gemaakt dat het aangevraagde niet
kan worden verwezenlijkt (zie ABRvS 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2717, AB 2018/352, m.nt. A.G.A. Nijmeijer,
TBR 2018/162, m.nt. B. Rademaker en BR 2018/93, m.nt. J.A. Mohuddy, r.o. 2.2). Artikel 1:2 lid 1 Awb luidt: “Onder
belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.” Een aanvraag is, gelet op
artikel 1:3 lid 3 Awb een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen. De eigendomsrechtelijke situatie kan
aldus van betekenis zijn voor het kwalificeren van een verzoeker als belanghebbende en voor het kwalificeren van een
verzoek als aanvraag, als de eigendomsrechtelijke situatie met zich brengt dat het aangevraagde niet kan worden
verwezenlijkt.
Vermilion verduidelijkte het college dat zij wel degelijk als belanghebbende kan worden aangemerkt. Het college kwam
echter niet terug op zijn standpunt dat er geen sprake was van een aanvraag en Vermilion stelde beroep in wegens het niet
tijdig bekendmaken van een omgevingsvergunning van rechtswege.

4.
In hoger beroep bij de Afdeling veranderde het college van standpunt (hoewel het niet duidelijk is of het wellicht ging om een
nadere onderbouwing van zijn standpunt). Het college stelde in hoger beroep dat er wel sprake is van een aanvraag van
een belanghebbende, maar dat deze moet worden afgewezen vanwege een evidente privaatrechtelijke belemmering om de
aangevraagde activiteit uit te voeren.

5.
Dit is van belang voor de vraag of hier wel of niet sprake is van een aanvraag. Het bestaan van een privaatrechtelijke
belemmering is een inhoudelijke weigeringsgrond. Het bestaan van een evidente privaatrechtelijke belemmering is een
onderdeel van de uitvoerbaarheidstoets bij het bepalen of een aangevraagde activiteit in overeenstemming is met een
goede ruimtelijke ordening (zie onder meer ABRvS 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3539, m.nt. J.A. Mohuddy & B.G.
Özdemir). Dit is een inhoudelijke beoordeling van een aanvraag en niet een formele beoordeling of er überhaupt sprake is
van een aanvraag. Voor dat laatste geldt dat een aanvrager om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een
bouwwerk in beginsel wordt verondersteld belanghebbende te zijn bij een beslissing op de door hem ingediende aanvraag
(zie bijvoorbeeld ABRvS 26 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2002). Deze jurisprudentie is ook van toepassing op een
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan,
zoals in de hier besproken uitspraak (zie onder meer ABRvS 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1369, r.o. 3.2 en ABRvS 26
februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:616, r.o. 7.1).
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6.
De Afdeling stelt in deze uitspraak vast dat er wel degelijk sprake was van een aanvraag in februari 2019, dat daarop de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing was en dat het college niet tijdig een besluit op de aanvraag heeft
genomen. Om die reden is volgens de Afdeling een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het
bestemmingsplan van rechtswege ontstaan. Het college moet daarom alsnog bekendmaken dat de omgevingsvergunning
van rechtswege is ontstaan (op straffe van het verbeuren van een dwangsom). Uit de uitspraak volgt helaas niet waarom er
volgens het college wel sprake was van een evidente privaatrechtelijke belemmering, maar dat er geen sprake was van een
situatie waarin het aangevraagde niet kon worden verwezenlijkt. Voor het onderscheid tussen beide rechtsfiguren zou dat
van waarde kunnen zijn.

7.
Interessant in deze uitspraak is voorts nog de betekenis van de brief die het college op 17 juli 2020 aan Vermilion heeft
toegezonden. Daarin stelde het college dat Vermilion geen belanghebbende is bij haar verzoek, zodat van een aanvraag
geen sprake is. De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat tegen een brief waarin een bestuursorgaan meedeelt dat een
aanvrager geen belanghebbende is, bezwaar kan worden gemaakt. De reactie van Vermilion op de brief was volgens de
rechtbank een bezwaarschrift. Omdat hier nog geen beslissing op was genomen door het college, was de ingebrekestelling
van Vermilion (wegens het niet tijdig nemen van een besluit) prematuur volgens de rechtbank. Dit hield in dat het beroep
tegen het niet tijdig bekendmaken van de van rechtswege ontstane omgevingsvergunning niet-ontvankelijk werd verklaard
door de rechtbank.

8.
De Afdeling ging hierin (naar mijn mening ook wel begrijpelijk) niet in mee. De bepalingen in afdeling 4.1.3.3 van de Awb
omtrent de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen hebben volgens de Afdeling te gelden als een lex specialis
ten opzichte van artikel 6:2 aanhef en onder a Awb, waarin is geregeld dat de wettelijke voorschriften over bezwaar en
beroep ook van toepassing zijn op de schriftelijke weigering een besluit te nemen. Kort gezegd (en in mijn woorden) kan het
college niet het ontstaan van een omgevingsvergunning van rechtswege belemmeren door schriftelijk te weigeren om een
besluit te nemen. Ook kan van een aanvrager niet worden verwacht om tegen die schriftelijke weigering eerst bezwaar te
maken, voordat de gang naar de bestuursrechter openstaat. Tegen het niet (tijdig) bekend maken door het college dat van
rechtswege een omgevingsvergunningen is verleend, staat immers al beroep open bij de bestuursrechter.

9.
Ten slotte is het maar de vraag of Vermilion aan haar overwinning iets heeft gehad. De aanvraag zag op de periode vanaf
oktober 2019 voor ongeveer 3 maanden, met de mededeling dat deze periode kan opschuiven naar dezelfde periode in
2020 of 2021 wanneer er belemmeringen zijn van organisatorische aard. Hoewel Vermilion de Afdeling heeft gevraagd om
dit aan te passen (en het vergunde te laten zien op drie jaar vanaf de datum van de uitspraak), heeft de Afdeling dit verzoek
geweigerd omdat “wat is aangevraagd van rechtswege [is] gegeven”.

Voetnoten
[1]
Jamaal Mohuddy is advocaat bij AKD NV.
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