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AFDELING 
BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op het hoger beroep van: 

H.J. Hermann en M.J.G. Hermann-Bosschaart (hierna tezamen en in 
enkelvoud: Hermann), wonend te Niederzissen, Duitsland, 
appellanten, 

tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 15 mei 201 
in zaak nr. 13/4155 in het geding tussen: 

Hermann 

en 

het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen. 



201405374/1 /A1 2 27 mei 2015 

Procesverloop 

Bij brief van 19 augustus 2009 heeft Hermann verzocht om handhavend op 
te treden tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op het vakantiepark 
Sunclass/ het Park aan het Veer te Nieuw-Vossemeer in strijd met het 
bestemmingsplan. 

Bij brief van 22 juni 2010 heeft Hermann het college medegedeeld nog geen 
reactie op de brief van 19 augustus 2009 te hebben ontvangen en heeft hij 
nogmaals verzocht om handhavend optreden. 

Bij uitspraak van 29 mei 201 3 heeft de rechtbank de brief van 22 juni 2010 
opgevat als een bezwaar gericht tegen het uitblijven van een besluit en het 
beroep van Hermann gericht tegen het niet tijdig beslissen op het bezwaar 
gegrond verklaard en het college opgedragen om binnen twee weken na de 
dag van verzending van de uitspraak een besluit op het bezwaar te nemen 
en te verzenden. Daarnaast heeft de rechtbank bepaald dat het college een 
dwangsom van C 100,00 verbeurt voor elke dag waarmee het de hiervoor 
genoemde termijn overschrijdt, met een maximum van 6 15.000,00. 

Bij brief van 4 juni 2013 heeft het college het bezwaarschrift tegen het niet 
tijdig beslissen op het verzoek om handhaving van 19 augustus 2009 van 
Hermann gegrond verklaard en te kennen gegeven dat het college zal 
overgaan tot handhavend optreden naar aanleiding van zijn verzoek van 
19 augustus 2009. 

Bij onderscheiden besluiten van 22 oktober 2013 heeft het college onder 
oplegging van een dwangsom gelast dat M.E.P. Barendse, D.J.M. Barendse, 
R.A.P.M. Barendse, J .A .M.M. van Zandvliet, M.J. Reijngoudt, 
E. Nesztovidisz, B.N Fleskens-Szafranska, J.P.A. Verbraak, 
D.G.A. Spieringhs, J . Nagelkerken, R.G.A.P. van der Venne, A.C. Wüstl en 
G. Lauber Wüst l , L.M. Verkade, L.W. van der Houwen, A.C.S. Palinckx, 
Nesto Holding B.V. en C. Kuin en M.D. Kuin-Groot (hierna tezamen en in 
enkelvoud: Barendse), het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van het 
zomerhuis ongedaan dienen te maken. 

Bij uitspraak van 15 mei 2014 heeft de rechtbank het door Hermann tegen 
de brief van 4 juni 2013 ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Deze 
uitspraak is aangehecht. 

Tegen deze uitspraak heeft Hermann hoger beroep ingesteld. 

Bij besluit van 3 juni 2014 heeft het college het door Hermann tegen de 
onderscheiden besluiten van 22 oktober 2013 gemaakte bezwaren 
ongegrond verklaard en te kennen gegeven dat de besluiten van 
22 oktober 2013 naar aanleiding van de door Barendse daartegen gemaakte 
bezwaren zullen worden ingetrokken. 

Bij besluit van 5 augustus 2014 heeft het college naar aanleiding van de 
uitspraak van 15 mei 2014 , waarin is overwogen dat het door Hermann 
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ingediende beroepschrift gericht tegen het besluit van 22 oktober 2013 als 
een bezwaar dient te worden behandeld, het bezwaar van Hermann gericht 
tegen de besluiten van 4 juni 2013 en 22 oktober 2013 ongegrond 
verklaard. 

Het college heeft een verweerschrift ingediend. 

Daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft Barendse een schriftelijke 
uiteenzetting gegeven. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 maart 2015, waar 
H. J . Hermann en M.J.G. Hermann-Bosschaart, bijgestaan door mr. E. Gadzo, 
adovcaat te Bergen op Zoom, en het college, vertegenwoordigd door 
C. Franken, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts zijn 
R.A.P.M. Barendse, L.W. van der Houwen, J.P.A. Verbraak en 
L.M. Verkade, bijgestaan door mr. A.P.E. de Brouwer, advocaat te 
Roosendaal, ter zitting gehoord. 

Overwegingen 

I . De rechtbank heeft overwogen dat het besluit van 4 juni 201 3 
bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel is door het college te 
kennen gegeven dat het bezwaar van Hermann van 22 juni 2010 gericht 
tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag van 19 augustus 2009 
gegrond wordt verklaard. Volgens de rechtbank is dit een beslissing op het 
bezwaar van Hermann tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag en 
derhalve is voldaan aan de in de uitspraak van de rechtbank van 
29 mei 2013 opgenomen opdracht om binnen twee weken na verzending 
van deze uitspraak een besluit op het bezwaar van Hermann te nemen. Nu 
het college volledig is tegemoetgekomen aan het bezwaar van Hermann dat 
niet tijdig is beslist op de aanvraag heeft de rechtbank het beroep van 
Hermann voor zover gericht tegen het eerste onderdeel niet-ontvankelijk 
verklaard. 

Verder heeft de rechtbank overwogen dat het tweede onderdeel 
van het besluit van 4 juni 201 3 is gericht op het positief beslissen op de 
aanvraag van Hermann om handhavend op te treden. De rechtbank 
overweegt dat de daadwerkelijke handhavingsbesluiten eerst op 
22 oktober 2013 zijn genomen en tezamen met het tweede onderdeel van 
het besluit van 4 juni 2013 een besluit op de aanvraag van Hermann zijn. 
Derhalve is het overige deel van het beroep gericht tegen een besluit 
waartegen bezwaar open staat. Gelet hierop heeft de rechtbank het beroep 
van Hermann voor zover gericht tegen het tweede onderdeel van het besluit 
eveneens niet-ontvankelijk verklaard. 

2. Het hoger beroep van Hermann is gericht tegen het oordeel van de 
rechtbank dat de brief van 4 juni 201 3 dient te worden aangemerkt als een 
besluit waarmee is voldaan aan de in de uitspraak van 29 mei 2013 
opgenomen opdracht. 



201405374/1 /A1 4 27 mei 2015 

3. Hermann betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen 
dat de brief van 4 juni 2013 een besluit is. Hij voert hiertoe aan dat eerst op 
22 oktober 2013 een besluit is genomen naar aanleiding van zijn verzoek om 
handhaving en dat het college in strijd met artikel 7 : 1 1 , tweede lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) heeft gehandeld, nu het 
college gehouden is een inhoudelijk besluit op zijn aanvraag te nemen. Gelet 
hierop heeft de rechtbank volgens Hermann miskend dat, gelet op de 
uitspraak van 29 mei 2013, C 15.000,00 aan dwangsommen is verbeurd. 
Hij verwijst in dit kader naar uitspraken van de Afdeling van 2 februari 2005 
en 5 maart 2014 in zaak nrs. 200406950/1 en 201 302759/1/A1 en 
201 301 347/1 /A1 (www.raadvanstate.nl). 

3 . 1 . Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder een 
besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, 
inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 

Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Awb wordt voor 
de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep met een 
besluit gelijkgesteld het niet tijdig nemen van een besluit. 

Ingevolge artikel 7 : 1 1 , eerste lid, vindt, indien het bezwaar 
ontvankelijk is, op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden 
besluit plaats. 

Ingevolge het tweede lid herroept het bestuursorgaan, voor zover 
de heroverweging daartoe aanleiding geeft, het bestreden besluit en neemt 
het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. 

3.2. De rechtbank heeft de brief van 4 juni 201 3 ten onrechte 
aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Hierbij is 
van belang dat artikel 7:11 van de Awb met zich brengt dat het college niet 
kan volstaan met een gegrondverklaring, maar dat tevens een besluit op de 
aanvraag dient te worden genomen. De enkele gegrondverklaring van het 
bezwaar kan niet als een besluit worden aangemerkt. Het beroep bij de 
rechtbank is dan ook alleen gericht tegen het uitblijven van een besluit op 
het door appellant gemaakte bezwaar, dat ingevolge artikel 6:2, aanhef en 
onder b, van de A w b voor de toepassing van wettelijke voorschriften over 
bezwaar en beroep met een besluit wordt gelijkgesteld. 

Bij onderscheiden besluiten van 22 oktober 2013 is het college 
overgegaan tot handhavend optreden. Gelet hierop heeft Hermann in zoverre 
geen belang meer bij de behandeling van zijn beroep tegen het uitblijven van 
een besluit op zijn bezwaar. De Afdeling ziet geen aanleiding de aangevallen 
uitspraak te vernietigen, nu de rechtbank het beroep van Hermann eveneens, 
zij het op andere gronden, níet-ontvankelijk heeft verklaard. 

4 . Tegen het besluit van 3 juni 2014 is beroep ingesteld bij de 
rechtbank. De Afdeling zal dit besluit niet in de beoordeling betrekken, nu 
partijen ter zitting van de Afdeling te kennen hebben gegeven dat zij 
daarover een inhoudelijk oordeel van de rechtbank wensen. Voorts zal de 
rechtbank behalve over dat besluit ook over het besluit van 5 augustus 2014 
dienen te oordelen, nu daarin eveneens inhoudelijk is ingegaan op de 
onderscheiden handhavingsbesluiten van 22 oktober 2013. De Afdeling zal 
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het beroep gericht tegen het besluit van 5 augustus 2014 verwijzen naar de 
rechtbank. 

5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te 
worden bevestigd met verbetering van gronden. 

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

I. bevestigt de aangevallen uitspraak; 
II. verwijst het beroep van H.J. Hermann en M.J.G. Hermann-

Bosschaart tegen het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders van Steenbergen van 5 augustus 2014 naar de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant. 

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, voorzitter, en 
mr. D.J.C. van den Broek en mr. G.M.H. Hoogvliet, leden, in 
tegenwoordigheid van mr. S. Vermeulen, griffier. 

w .g . Hagen w.g . Vermeulen 
voorzitter griffier 

Uitgesproken in het openbaar op 27 mei 2015 

700. 
Verzonden: 27 mei 2015 



uitspraak 
R E C H T B A N K Z E E L A N D - W E S T - B R A B A N T 

Bestuursrecht 

zaaknummer: BRE 13/4155 G E M W T 

uitspraak van 15 mei 2014 van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen 

H . J . Hermann en M . J . G . Hermann-Bosschaart, te Niederzissen, Duitsland, eisers, 
gemachtigde: mr. W.H. Lindhout, 

en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, verweerder. 

Procesverloop 

Eisers hebben beroep ingesteld tegen het besluit van 4 juni 2013 (bestreden besluit) van het 
college inzake het handhavend optreden tegen het huisvesten van arbeidsmigranten op het 
vakantiepark Sunclass I het Park aan het Veer te Nieuw-Vossemeer (het vakantiepark). 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden in Breda op 3 april 2014. H.J. Hermann is 
verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Het college heeft zich laten vertegen
woordigen door C. Franken. 

Overwegingen 

I . Op grond van de stukken en de behandeling ter zitting gaat de rechtbank uit van de 
volgende feiten en omstandigheden. 

Eisers zijn eigenaar van zomerhuis nummer 22 op het vakantiepark. 

B i j brief van 19 augustus 2009 hebben eisers aan het college verzocht om handhavend op te 
treden tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op het vakantiepark. B i j brief van 
22 jun i 2010 hebben eisers aan het college medegedeeld nog geen reactie op de brief van 
19 augustus 2009 te hebben ontvangen en hebben zij nogmaals verzocht om handhavend op 
te treden. 

B i j uitspraak van 29 mei 2013, verzonden op 30 mei 2013, (ECL1:NL:RBZWB:2013:3965) 
heeft deze rechtbank het beroep van eisers tegen de weigering van het college om t i jd ig op 
het bezwaar van eisers te beslissen gegrond verklaard en het met een besluit gelijk te stellen 
niet t i jd ig nemen van een beslissing op het bezwaar van eisers vernietigd. De rechtbank 
heeft het college opgedragen om binnen twee weken na de dag van verzending van de 
uitspraak een beslissing op het bezwaar te nemen en te verzenden. Daarnaast heeft de 
rechtbank bepaald dat het college aan eisers een dwangsom van 6 100,00 verbeurt voor elke 
dag waarmee hij de hiervoor genoemde termijn overschrijdt, met een maximum van 
6 15.000,00,-. 
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Bi j het bestreden besluit, verzonden op 13 juni 2013 aan eisers, heeft het college het 
bezwaar van eisers gericht tegen het niet t i jdig beslissen ontvankelijk en gegrond verklaard. 
Ook is door het college in het bestreden besluit positief besloten op het verzoek van eisers 
om handhavend op te treden tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op het vakantiepark. 

B i j brieven van 17 juni 2013, verzonden op 18 juni 2013, heeft het college aan de 
verschillende overtreders het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom 
(vooraankondiging handhaving) kenbaar gemaakt, waarbij de overtreders in de gelegenheid 
zijn gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. 

B i j besluiten van 22 oktober 2013 heeft het college aan de overtreders een aantal lasten 
onder dwangsom opgelegd. De lasten bestaan erin dat de overtreders er voor dienen zorg te 
dragen dat de geconstateerde overtredingen - bestaande uit het huisvesten van meer dan één 
huishouden in één of meerdere zomerhuizen op het vakantiepark in strijd met het 
bestemmingsplan "Assumburg I " - vóór 1 april 2014 ongedaan worden gemaakt. Dit op 
straffe van verbeurte van een dwangsom van 6 5.000,- per zomerhuis per keer per maand dat 
wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de last, met een maximum van Ç 50.000,-
per zomerhuis. 

2. Eisers hebben, samengevat, aangevoerd dat het bestreden besluit ten onrechte niet 
voorziet in een concrete handhavingsbeslissing, maar uitsluitend in een voornemen tot 
handhaving. Gelet hierop kan het bestreden besluit niet als besluit in de zin van artikel 1:3, 
eerste l id, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden aangemerkt. Dit leidt er 
volgens eisers toe dat het college de uitspraak van de rechtbank van 29 mei 2013 niet in acht 
heeft genomen en het college het in de uitspraak genoemde maximum bedrag aan 
dwangsommen heeft verbeurd. Bovendien wordt niet voldaan aan de afgeronde 
besluitvorming die artikel 7:11, van de A w b voorschrijft, nu het college pas in een later 
stadium de daadwerkelijke handhavingsbesluiten heeft genomen. 

Ook zi jn eisers het niet eens met de inhoud van het bestreden besluit, nu het college ten 
onrechte aangeeft dat het bestemmingsplan "Assumburg I " niet eist dat het gebruik van het 
vakantiepark recreatief van aard dient te zi jn. De bestuurlijke handhaving is bovendien ten 
onrechte beperkt tot gevallen waarin sprake is van een andere samenstelling van bewoners 
dan één huishouden. Tot slot verzoeken eisers om een proceskostenvergoeding en 
vergoeding van de geleden schade. 

3. In artikel 7:1, eerste l id, van de Awb is bepaald dat - behoudens een aantal nader 
genoemde uitzonderingen - degene aan wie het recht is toegekend tegen een besluit beroep 
bij een bestuursrechter in te stellen, alvorens beroep in te stellen tegen dat besluit, bezwaar 
dient te maken. 

4. Tussen partijen is in geschil op welke wijze het bestreden besluit van 4 juni 2013 
moet worden uitgelegd. 

De rechtbank constateert dat het bestreden besluit bestaat uit twee onderdelen. 

In het eerste onderdeel van het bestreden besluit is door het college aangegeven dat de brief 
van eisers van 22 juni 2010 door het college wordt opgevat als een bezwaarschrift tegen het 
niet t i jd ig beslissen op de aanvraag van eisers om handhavend op te treden tegen de 
huisvesting van arbeidsmigranten op het vakantiepark. Ook is aangegeven dat het 
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bezwaarschrift van eisers ontvankelijk en gegrond wordt verklaard. In zoverre behelst dit 
onderdeel van het bestreden besluit, naar het oordeel van de rechtbank, een 
gegrondverklaring van het bezwaar van eisers wat betreft het niet t i jdig beslissen door het 
college op de aanvraag van eisers van 19 augustus 2009. Gelet hierop kan het bestreden 
besluit worden aangemerkt als een beslissing op het bezwaar van eisers tegen het niet t i jdig 
beslissen op de aanvraag. 

In het tweede onderdeel van het bestreden besluit is door het college aangegeven dat gezien 
doel en strekking van het verzoek van eisers en gezien de constateringen tijdens de 
uitgevoerde controles, positief wordt besloten op het verzoek van eisers om handhavend op 
te treden tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op het vakantiepark. Naar aanleiding 
hiervan heeft het college op 18 jun i 2013 de vooraankondigingen handhaving aan de 
verschillende overtreders verzonden. Vervolgens zijn door het college op 22 oktober 2013 
de besluiten tot het opleggen van een aantal lasten onder dwangsom genomen. 

5. In de uitspraak van 29 mei 2013 is door deze rechtbank geoordeeld dat het college 
de brief van eisers van 22 juni 2010 had moeten aanmerken als een bezwaarschrift tegen het 
niet t i jdig beslissen op de aanvraag van eisers. Aan het college is door deze rechtbank de 
opdracht gegeven om binnen twee weken na de verzending van de uitspraak een beslissing 
op het bezwaar te nemen en te verzenden. 

De rechtbank is van oordeel dat met het eerste onderdeel van het bestreden besluit, namelijk 
de gegrondverklaring van het bezwaar van eisers en de erkenning van het college dat zi j niet 
t i jdig op de aanvraag van eisers heeft beslist, het college heeft voldaan aan de opdracht van 
deze rechtbank om binnen twee weken na de verzending van de uitspraak een beslissing op 
het bezwaar van eisers te nemen en te verzenden. Nu het college volledig is 
tegemoetgekomen aan het bezwaar van eisers dat niet t i jdig is beslist op de aanvraag hebben 
eisers geen belang bij het beroep tegen dit onderdeel van het bestreden besluit. Gelet hierop 
zal de rechtbank het beroep van eisers voor zover gericht tegen het eerste onderdeel van het 
bestreden besluit niet-ontvankelijk verklaren. 

6. Wat betreft het tweede onderdeel van het bestreden besluit is van belang dat dit 
onderdeel is gericht op het positief beslissen op de aanvraag van eisers om handhavend op te 
treden tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op het vakantiepark. De daadwerkelijke 
handhavingsbesluiten zijn echter pas in een later stadium, op 22 oktober 2013, door het 
college genomen. De rechtbank is van oordeel dat het tweede onderdeel van het bestreden 
besluit en de besluiten van 22 oktober 2013 tezamen een eerste beslissing vormen op van de 
aanvraag van eisers om handhavend op te treden. 

Gelet öp het vóórgaande is door het college met het tweede onderdeel van het bestreden 
besluit gelezen in samenhang met de besluiten van 22 oktober 2013 een primair besluit op 
de aanvraag van eisers genomen. Dit heeft als gevolg dat het overige deel van het beroep 
van eisers is gericht tegen een primair besluit. Op grond van artikel 7:1, eerste lid, van de 
A w b dient echter, alvorens beroep kan worden ingesteld, eerst bezwaar te worden gemaakt. 

Ter zitting is gebleken dat eisers in eerste instantie bezwaar hebben gemaakt tegen het 
tweede onderdeel van het bestreden besluit en de besluiten van 22 oktober 2013 voor zover 
deze zien op de aanvraag van eisers, maar dit in een later stadium hebben ingetrokken 
vanwege deze beroepsprocedure. Nu de rechtbank vaststelt dat sprake is van een primair 
besluit dient het beroepschrift in zoverre te worden beschouwd als bezwaarschrift tegen het 
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besluit om positief te beslissen op de aanvraag van eisers om handhavend op te treden. Het 
college dient op dit bezwaarschrift te beslissen. Normaliter zou de rechtbank, op grond van 
artikel 6:15, eerste lid, van de Awb, het beroepschrift met de aanvullende stukken 
doorzenden aan het college ter behandeling als bezwaarschrift. Nu het college echter al over 
het beroepschrift met de aanvullende stukken beschikt, is dat in dit geval niet noodzakelijk. 

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het beroep van eisers voor zover gericht tegen het 
tweede onderdeel van het bestreden besluit eveneens niet-ontvankelijk verklaren. 

7. Nu het beroep van eisers niet-ontvankelijk zal worden verklaard, ziet de rechtbank 
geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling of schadevergoeding. 

Beslissing 

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. T. Peters, rechter, in aanwezigheid van 
mr. B .M.A. Laheij, griff ier . De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 15 mei 2014. 

Rechtsmiddel 
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Ĺ 

griff ier rechter 

Afschri f t verzonden aan partijen op: 
2 \ MEI ZOU 

N 

•y. 

De griffier van 
Zeeland-West-Braba 
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