AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS
Kenmerk: 205273

Sector: Grondgebied
Team : Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Onderwerp: Uitspraak rechtbank inzake beroep B&B Berberislaan 3 Oostvoorne.
Besluit:
1 uitspraak v.k.a.
2 griffierecht en proceskosten te vergoeden conform de uitspraak.
3 de uitspraak ter kennisgeving te brengen aan de bezwaarcommissie.

Portefeuillehouder: M. Roza-de Pijper
Vertrouwelijk: Nee
Datum
College

16 juli 2019

Raadscommissie

Nee

OR/GO

Nee

Raad

Nee
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1. Aanleiding
Op 19 maart 2019 heeft de rechtbank een tussenuitspraak gedaan in het beroep van enkele
omwonenden tegen een omgevingsvergunning voor de vestiging van B&B in een bijgebouw aan
de Berberislaan 3 in Oostvoorne. De rechtbank heeft een gebrek in de omgevingsvergunning
geconstateerd en de gemeente met de tussenuitspraak in de gelegenheid gesteld het gebrek te
herstellen. De omgevingsvergunning was verleend met toepassing van een binnenplanse
afwijkingsmogelijkheid. Volgens de rechtbank had dit, conform de Beleidsregel B&B, een afwijking
via de kruimelregeling moeten zijn.
2. Argumenten
Op 9 april 2019 heeft uw college reeds besloten het gebrek te herstellen met een aangepast
besluit (198356). Op basis van het aangepaste besluit heeft de rechtbank einduitspraak gedaan.
De rechtbank is van oordeel dat met het aangepaste besluit het gebrek is hersteld. De rechtbank
verklaart het beroep gegrond, maar omdat het gebrek met het herstelbesluit is gerepareerd,
blijven de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand (artikel 8:72 lid 3 Awb). Met de
instandhouding van de rechtsgevolgen blijft de grondslag om de B&B te realiseren behouden.
Omdat de rechtbank het beroep op formele gronden wel gegrond heeft verklaard is er wel
aanleiding voor een veroordeling in de vergoeding van het betaalde griffierecht (€ 170,00) en de
gemaakte proceskosten (€ 1.342,90).
3. Aanpak/uitvoering
De uitspraak voor kennisgeving aan te nemen. Het griffierecht en de proceskosten te vergoeden
conform de uitspraak. De uitspraak ter kennisgeving te brengen aan de bezwaarcommissie.
4. Communicatie/Burgerparticipatie/Servicepunt
Vertegenwoordiger omwonenden schriftelijk informeren over de vergoeding van het griffierecht en
de proceskosten.
5. Duurzaamheid
n.v.t.
6. Kosten, baten en dekking
De kosten voor de vergoeding van het griffierecht (€ 170,00) en de proceskosten (€ 1.342,90)
komen ten laste van de post ‘lokaal beleid’ (481000301, 4340860). Het resterende budget is
hiervoor ruimschoots toereikend.
7. Risicomanagement en weerstandvermogen
Tegen de uitspraak staat hoger beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.
Naar aanleiding van de tussenuitspraak is uw college reeds voorgesteld de tekst van de
beleidsregel B&B aan te passen zodat voor nieuwe gevallen wel de daarvoor bestemde
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid kan worden toegepast.
8. Toelichting
n.v.t.
9. Samenvatting
n.v.t.
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