




• Besluit pChw:  Stb. 2014, 333
• Zie nader: 

• J.C. van Oosten, ‘Wijzigingen in het Bor, Barro en Bro in verband met het 
permanent maken van de Chw: meer dan verruiming van de regelingen 
voor vergunningvrij bouwen’, Stibbe Blog (www.stibbeblog.nl)

• J.C. van Oosten, ‘Het Besluit pChw nader beschouwd: meer 
mogelijkheden, meer vragen’, BR 2015/3

• 10de tranche Besluit Chw: Stb. 2015, 323
• Zie nader: J.C. van Oosten, ‘Sneller opvanglocaties voor vluchtelingen door 

wijziging van het Besluit omgevingsrecht’, Stibbe Blog (www.stibbeblog.nl)
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• Reparatiewet BZK 2014: Stb. 2014, 458.
• Zie nader: J.C. van Oosten, ‘Het Besluit pChw nader beschouwd: meer 

mogelijkheden, meer vragen’, BR 2015/3
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• Zie nader: P.C.M. van der Heijde & J.C. van Oosten, “Handleiding en juridische Q 
& A Ladder voor Duurzame Verstedelijking’ op Stibbe Blog (www.stibbeblog.nl)
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• ABRvS 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2921, r.o. 4.3 (11 woningen geen 
NSO)

• ABRvS 25 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:953, r.o. 7 (12 woningen wel NSO, 
impliciet)

• ABRvS 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:428, r.o. 4.4 (geen NSO als geen 
toename ruimtebeslag), TBR 2015/58 m.nt. J.C. van Oosten

• ABRvS 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1442, r.o. 5.5.1 (bedrijfsgebouw met een 
oppervlakte van maximaal 400 m2 binnen een plandeel met de bestemming 
“bedrijf” met een oppervlakte van 2,360 m2 is geen NSO)

• ABRvS 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:653, r.o. 3 en 8.2 (NSO kan ook bestaan 
uit huizen buiten onderhavig plangebied). Zie nader: J.C. van Oosten, ‘Salami-
tactiek niet mogelijk om aan de Ladder te ontkomen, tien woningen geen 
stedelijke ontwikkeling?’, Stibbe Blog (www.stibbeblog.nl)

• ABRvS 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2329, r.o. 6.3 (2, 5 en 6 woningen die op 
600 m / 1,5 km / 900 m uit elkaar liggen geen NSO)

• ABRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:82, r.o. 7.1.2 en ABRvS 18 februari
2015, ECLI:NL:RVS:2015:448, r.o. 6 – 6.4 (infrastructuur is geen NSO).

• ABRvS 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2062 , r.o. 5.6 (geen NSO vanwege 
conserverend plan, wel aantonen aanvaardbaarheid conserverende niet 
gerealiseerde bestemming)

• ABRvS 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2929, r.o. 9.2 (geen NSO vanwege
conserverend plan, wel behoefte en uitvoerbaarheid aantonen)

• ABRvS 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1908, r.o. 6.4 (geen NSO, wel nut en 
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noodzaak aantonen)
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• ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:570, r.o. 3.4; ABRvS 10 december 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:4424, r.o. 5.6.1; en ABRvS 11 maart 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:715, r.o. 7.8. (niet volstaan kan worden met inventarisatie op 
gemeentelijk niveau).

• ABRvS 11 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2015:715, r.o. 7.8 (planologisch aanbod moet 
bij inventarisatie actuele regionale behoefte worden betrokken)

• ABRvS 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:653, r.o. 9.7 en ABRvS 5 september 
2013, ECLI:NL:RVS:2013:1275, r.o. 9 – 9.4 (actuele regionale behoefte en 
gemengde bestemmingen)

• ABRvS 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3672, r.o. 7.1 (beleidsambities 
onvoldoende om actuele regionale behoefte mee aan te tonen). Ook in: TBR 
2015/27, m.nt. J.C. van Oosten.
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• ABRvS 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:653, r.o. 8.3 (kassengebied kan BSG zijn).
• ABRvS 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3672, r.o. 6 – 6.4 (onbebouwd

stedelijk gebied kan tot BSG behoren). Ook in: TBR 2015/27, m.nt. J.C. van 
Oosten.

• ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4654, r.o. 7.3 (planologische
mogelijkheden bepalend voor BSG).

• ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1340, r.o. 4.5.2 (bestemmingsplan 
bepalend voor planologische mogelijkheden BSG).

• ABRvS 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1421, r.o. 11.2.1; Vz. ABRvS 31 oktober 
2013, ECLI:NL:RVS:2013:1875, r.o. 5.1; en ABRvS 6 mei 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:1424, r.o. 19.4 (voorkeuren initiatiefnemer relevant voor 
aantonen actuele regionale behoefte)
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• ABRvS 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1585, r.o. 11.3 en ABRvS 3 juni 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:1744, r.o. 6 – 6.10 (concurrent, ladder en relativiteit). Zie ook: 
J.C. van Oosten, ‘Jurisprudentiewijziging: rol concurrent in het ruimtelijk 
bestuursrecht uitgespeeld door strengere toepassing relativiteitsvereiste?’, 
Stibbe Blog (www.stibbeblog.nl)

• ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2855, r.o. 5.5 en 5.6 (solitaire en 
geclusterde concurrenten, ladder en relativiteit). Zie ook: J.C. van Oosten, 
‘Concurrenten doorstaan aangescherpte relativiteitstoets ladder voor duurzame 
verstedelijking: samen sta je sterk’, Stibbe Blog (www.stibbeblog.nl)
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• ABRvS 29 september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO9160, r.o. 2.7.1 
(beplantingshaag noodzakelijk voor goede ruimtelijke ordening, ten onrechte 
niet in planregels geregeld)

• ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:366, r.o. 4.3 (aanbrengen van 
beplanting niet nodig voor goede ruimtelijke ordening, dus geen noodzaak 
voorwaardelijke verplichting)

• ABRvS 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2929, r.o. 15.1 (geluidsreducerend
asfalt)

• ABRvS 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8939 , r.o. 2.7 en ABRvS 19 februari 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:576, r.o. 17.5 (samenstel van maatregelen)

• ABRvS 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:768, r.o. 2.2 en ABRvS 28 mei 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:1923, r.o. 6.3 (borging in ander publiekrechtelijk spoor)
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• ABRvS 27 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3207, r.o. 4.1 (onverbindendheid
besluit dat een vvgb nooit vereist is)

• ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1655, r.o. 6.2.
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• ABRvS 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1758, r.o. 6 (verbod op woningsplitsing in 
bestemmingsplan is ruimtelijk relevant)
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• ABRvS 17 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4573, r.o. 6 (ten onrechte geen 
vooroverleg
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• ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1424, r.o. 18.1 – 18.5 (onvoorziene 
omstandigheden niet vereist voor ontheffing provinciale verordening)

• ABRvS 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2336, r.o. 13.8 – 13.9 (onverbindende 
ontheffingsbevoegdheid in provinciale verordening)
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• ABRvS 19 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2632, r.o. 6.
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• ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4654, r.o. 2.3 (plan-m.e.r.-plicht via 
staat van bedrijfsactiviteiten)

• ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4648, r.o. 20 – 20.4 (stedelijk
ontwikkelingsproject).
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• ABRvS 4 februari 2015, ECLI: NL: RVS: 2015: 237, r.o. 3.5 (geluidverkaveling in 
een bestemmingsplan voor een gezoneerd industrieterrein ruimtelijke relevant). 
Ook: J.C. Van Oosten, ‘Planregel met geluidverkaveling voor gezoneerd
industrieterrein ruimtelijk relevant’, Stibbe Blog (www.stibbeblog.nl) en TBR 
2015/126 m.nt. J.C. van Oosten. Zie ook annotatie van J.C. van Oosten bij ABRvS 
18 juli 2012 in M en R 2013/88.
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• ABRvS 19 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1006, r.o. 5 – 5.3 (bestemmingsplan, 
Nbw en rechtszekerheid)

• ABRvS 6 augustus 2014, ECLI:NL:RvS:2014:2942, r.o. 50.8 (gebruiksverbod in 
bestemmingsplan gekoppeld aan vergunningplicht Nbw)
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• ABRvS 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4434, r.o. 7.4 – 7.4.3.
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• ABRvS 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2107, r.o. 7.2.
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HR 1 juni 2012, AB 2013/104 (gemeente Almere / 
Weernekers c.s.)

HR 26 juni 2015, JB 2015/141 (vof Landgoed Hof 
van Twente / gemeente Hof van Twente)
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Tekst Art. 6:23 BW 
1. Wanneer de partij die bij de niet-vervulling belang had, de vervulling heeft belet, 
geldt de voorwaarde als vervuld, indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen.
2. Wanneer de partij die bij de vervulling belang had, deze heeft teweeggebracht, 
geldt de voorwaarde als niet vervuld, indien redelijkheid en billijkheid dit 
verlangen.
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Zie annotatie in JB 2015/141.

Art. 3:61 lid 2 luidt: 
2. Is een rechtshandeling in naam van een ander verricht, dan kan tegen de 
wederpartij, indien zij op grond van een verklaring of gedraging van die ander heeft 
aangenomen en onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht 
aannemen dat een toereikende volmacht was verleend, op de onjuistheid van deze 
veronderstelling geen beroep worden gedaan.

Vgl. HR 19 februari 2010, NJ 2010/115 ( ING/ Bera Holding ): “Bij de beoordeling 
van de door ING aangevoerde stellingen moet uitgangspunt zijn dat voor 
toerekening van schijn van volmachtverlening aan de vertegenwoordigde ook 
plaats kan zijn ingeval ING gerechtvaardigd heeft vertrouwd op volmachtverlening 
aan M. Ramkalup op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van Bera 
Holding komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van 
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid.”
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ABRS 15 oktober 2014, nr. 201400773/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:3715, AB 2015/15 
(vergewisplicht of intensiever toetsen?)
Art. 6.1.3.5 lid 2 Bro: De adviseur stelt zich ter plaatse op de hoogte van de situatie, 
tenzij naar zijn mening uit de inhoud van de aanvraag aanstonds blijkt dat deze 
behoort te worden afgewezen.

32



C.N.J. Kortmann en S.L. Boersen, ‘Voldoende anderszins verzekerd’, het voorkomen, 
beperken en afwentelen van planschadekosten, Gemeentestem 2013/46 (afl. 
7388).

Art. 6.1.2.2 lid 1: De aanvraag bevat (…) een omschrijving van de wijze waarop aan 
de schade naar het oordeel van de aanvrager tegemoet dient te worden gekomen 
indien hij geen vergoeding in geld wenst.

Art. 6.1.3.4 lid 2: De adviseur adviseert het bestuursorgaan over de hoogte van de 
toe te kennen tegemoetkoming en doet, indien het bestuursorgaan een daartoe 
strekkend verzoek heeft gedaan, voorstellen voor maatregelen of voorzieningen 
waardoor de schade, anders dan door een tegemoetkoming in geld, kan worden 
beperkt of ongedaan gemaakt. Heeft een schadeoorzaak als bedoeld in artikel 6.1, 
tweede lid, van de wet voor de benadeelde naast schade tevens voordeel 
opgeleverd, dan wordt dit voordeel bij het advies over de te vergoeden schade in 
aanmerking genomen.
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ABRvS 27 april 2005, nr. 200406319/1 (Raalte)(voorwaarden aan planschade in 
natura door herstel bouwmogelijkheden)
In casu:
- 2 jaar na onherroepelijkheid schadeveroorzakende besluit aanvraag om 

bouwvergunning + vrijstelling
- Ook rechtsopvolger kan de aanvraag doen
- Gebruik maken van bouwvergunning en vrijstelling gedurende 3 jaar na 

verlening (verg. art. 2.33 lid 2 Wabo)
- Indien herstel niet mogelijk om redenen gelegen buiten de macht van de 

verzoeker, alsnog compensatie in geld.

ABRvS 18 juli 2012, nr. 201110605/1/A2 (Ommen)(taxatie mag worden 
vooruitgeschoven), maar Rb Den Haag 27 maart 2015 (ongepubliceerd): 
vooruitschuiven mag niet als onzekerheid is over mate van herstel.

ABRvS 29 januari 2014, nr. 201301377/1/A2, BR 2014/41 m.nt. Kortmann en Den 
Hollander (planschade in natura Eersel)
C.N.J. Kortmann, Waak voor de opgedrongen verrijking, O&A 2014/27
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ABRvS 11 juli 2012, nr. 201109124/1/A2 
(vergoeding deskundigenkosten na 
(concept)advies deskundige gemeente)
ABRvS 12 februari 2014, nr. 201306618/1/A2 (op 
deskundigenkosten dubbele redeljkheidstoets 
van toepassing)
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H.J.M. Besselink en J.S. Procee, een algemene nadeelcompensatieregeling, ook in 
het omgevingsrecht, TO juli 2015, nr. 2.
M.A.E.  Planken en M,K.G. Tjepkema, Drempels en Kortingen bij 
nadeelcompensatie na De Wouwse Tol. O&A 2015/2, afl. 1.
J.W. Zundert, Ontwikkelingen in planschade en nadeelcompensatie, BR 2015/47, 
juni 2015, afl. 6.
BR 2015/83 ABRS 1 juli 2015, nr. 201407170/A2, ECLI:NL:2015:2071 (drempels en 
kortingen)
BR 2015/84 ABRS 1 juli 2015, nr. 201507735/A2, ECLI:RVS:2015:2075 (toetsing 
nmr)
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