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ONDERWERP

Bezwaarschrift Gein-Zuid 12 te Abcoude

Geachte heer Driessen,

Op 30 april 2018 hebben wij uw bezwaarschrift ontvangen tegen ons besluit van 15 maart 2018 
(verzenddatum ) tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens het gebruiken van een weiland 
als start- en landingsplaats voor helikopters.

Wat hebben wij besloten?
Wij hebben besloten uw bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de motivering van het 
bestreden besluit aan te passen door de opgelegde reguliere last onder dwangsom te wijzigen in een 
preventieve last onder dwangsom. Dit heeft tot gevolg dat het bestreden besluit voor het overige in stand 
wordt gelaten.

Hoe zijn wij tot dit besluit gekomen? (procesverloop)
Uw bezwaarschrift is voor advies voorgelegd aan de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente De 
Ronde Venen (verder: commissie). Tijdens de hoorzitting bij de commissie heeft u uw bezwaarschrift 
mondeling toegelicht. Op 12 juli 2018 heeft de commissie advies uitgebracht (zie bijlage). Wij achten het 
advies van de commissie juist en vinden dat de commissie op een zorgvuldige wijze tot dit advies is 
gekomen. Wij hebben daarom besloten het advies van de commissie over te nemen.

Proceskosten
Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.

Afschrift
Een afschrift van de beslissing op bezwaar is gezonden aan:

Heliflight B.V.
T.a.v. de directie
Wesselseweg 132
3774 RL KOOTWIJKERBROEK
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Stichting Spaar het Gein:

info@spaarhetgein.nl

Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer W.F. 
Goddijn, telefoonnummer 0297-291832.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, 
de secretaris,

Beroep
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop 
deze brief is verzonden. Dit beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en 
het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van het beroep. 
Het beroepschrift moet worden ingediend bij rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht,
o.v.v. Bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u beschikt over DigiD, kunt u het beroepschrift 
ook digitaal indienen bij de rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Op deze site vindt u ook de precieze voorwaarden voor het digitaal indienen.
Aan het indienen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Wilt u voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit?
Als u een beroepschrift indient, betekent dat niet dat de uitvoering van het besluit wordt uitgesteld. Wilt 
u voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de 
voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek 
om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u tegen het besluit ook beroep heeft 
ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een 
kopie van het beroepschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.
Als u beschikt over DigiD, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij 
rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze site vindt u ook de 
precieze voorwaarden voor het digitaal indienen.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Lilian Schreurs iaden Divendal



COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 
GEMEENTE DE RONDE VENEN 

(ALGEMENE KAMER)

Aan het college van burgemeester en wethouders 
van De Ronde Venen

Mijdrecht, 12 juli 2018

Zaak nr. 15/18

Onderwerp
Advies naar aanleiding van het bezwaarschrift van de heer mr. W.C.J. Driessen (Schuman Incasso en 
gerechtsdeurwaarders) namens het bestuur van Heliflight BV tegen uw besluit tot het opleggen van 
een last onder dwangsom wegens het gebruiken van een weiland voor het stijgen en landen van 
helikopters vanaf het perceel Gein-Zuid 12 te Abcoude.

Onder overlegging van de desbetreffende stukken doet de algemene kamer van de commissie 
bezwaarschriften (hierna: de commissie) u hierbij haar advies toekomen in bovengenoemde zaak.

Inleiding
Uw college heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Heliflight BV wegens het gebruiken van een 
weiland voor het opstijgen en landen van helikopters nabij het perceel Gein-Zuid 12 te Abcoude. 
Aanleiding vormde een handhavingsverzoek per mail, gedateerd 8 maart 2018 van de Vereniging 
Spaar het Gein. Tegen dit besluit heeft de heer Driessen namens Heliflight BV (verder: bezwaarde) 
een bezwaarschrift ingediend.

Behandeling van het bezwaarschrift
Het bezwaarschrift is behandeld in een openbare hoorzitting van de commissie op 27 juni 2018. 
Verwezen wordt naar bijgevoegd verslag.

Ontvankelijkheid
Besluit
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 en 7:1 van de Awb staan de rechtsmiddelen van 
bezwaar en beroep tegen een besluit open voor belanghebbenden bij dat besluit. Het begtio besluit isi i/viuup ivgwi i uwiua wpcü vcui VxïíCii ígf ICOüCíİUCİ I UIĵ Udi üooiuii, i iSl UÖyiijJ UCÖIUII lo

gedefinieerd in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Onder besluit wordt verstaan: een schríftelijke 
beslissing van een bestuursorgaan, ínhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Het bestreden 
besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom kan worden aangemerkt als voor bezwaar en
beroep vatbaar bestuit in dē zin van de Awb.

Belanghebbende
Op grond van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens 
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bezwaarde kan als belanghebbende bij het bestreden 
besluit worden aangemerkt, aangezien het besluit aan hem is gericht en hij hierdoor rechtstreeks in 
zijn belangen wordt geraakt.
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Bezwaartermijn
Op grond van het bepaalde in de artikelen 6:7 en volgende van de Awb kan tegen een besluit 
bezwaar worden aangetekend binnen zes weken na de dag, volgende op de bekendmaking van dat 
besluit. Het bestreden besluit is bekendgemaakt door verzending op 15 maart 2018. Dit betekent dat 
de bezwaartermijn liep tot en met 26 april 2018. Het bezwaarschrift is gedateerd 25 april 2018 en per 
dezelfde datum per email ontvangen. Het bezwaarschrift is dus binnen de wettelijke termijn 
ontvangen.

Conclusie
Ook voor het overige zijn de commissie geen feiten of omstandigheden gebleken die zich tegen de 
ontvankelijkheid van het bezwaarschrift zouden kunnen verzetten. De commissie komt daarom tot de 
conclusie dat het bezwaar voor inhoudelijke behandeling in aanmerking komt.

Beoordeling van het besluit en het bezwaarschrift
Van toepassing zijnde wet- en regelgeving
Van toepassing is de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet, de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Abcoude”, de 
Regeling Veilig Gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT) en de Beleidsregels ontheffingen 
tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht.

Awb
Artikel 5:2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb definieert het begrip herstelsanctie als een 
bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een 
overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of 
beperken van de gevolgen van een overtreding. Herstelsancties zijn de last onder dwangsom en de 
last onder bestuursdwang.

Op grond van artikel 5:7 van de Awb kan een herstelsanctie preventief worden opgelegd zodra het 
gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt.

Artikel 5:21 van de Awb bepaalt dat onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de 
herstelsanctie, inhoudende:
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, 

indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Artikel 5:31 d van de Awb bepaalt dat onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, 
inhoudende:
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Op grond van artikel 5:32, eerste lid, van de Awb kan een bestuursorgaan dat bevoegd is een last 
onder bestuursdwang op te leggen, in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom 
opleggen. In het tweede lid van dit artikel is vervolgens bepaald dat voor een last onder dwangsom 
niet wordt gekozen, indien het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen, zich 
daartegen verzet.

Artikel 5:32a, eerste lid, van de Awb bepaalt dat de last onder dwangsom de te nemen 
herstelmaatregelen omschrijft. Op grond van het tweede lid van dit artikel wordt, bij een last onder 
dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van een verdere 
overtreding, en termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat een 
dwangsom wordt verbeurd.

Gemeentewet
Ingevolge artikel 125 van de Gemeentewet zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het 
toepassen van bestuursdwang.
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Wabo
Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo is het verboden zonder omgevingsvergunníng een 
project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, [...]

Ingevolge artikel 2.4 lid 1 van de Wabo beslissen burgemeester en wethouders van de gemeente 
waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, op de aanvraag om een 
omgevingsvergunning, behoudens in gevallen als bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid.
Op grond van lid 2 van dit artikel kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat 
gedeputeerde staten van de provincie waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt 
uitgevoerd, op de aanvraag beslissen ten aanzien van projecten die behoren tot een bij de maatregel 
aangewezen categorie projecten die van provinciaal belang zijn. Bij de maatregel kan worden bepaald 
dat de aanwijzing slechts geldt in daarbij aangewezen categorieën gevallen.

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, van de Wabo kan de omgevingsvergunning, voorzover 
de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, slechts 
worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en indien de 
activiteit in strijd is met het bestemmingsplan:
1. met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking,
2. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
3. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 

bevat.

Bestemmingsplan “Abcoude Buitengebied"
Ter plaatse is het bestemmingsplan “Buitengebied gemeente Abcoude” van kracht. Uit de piankaart 
blijkt dat de betrokken gronden de bestemming “Agrarisch” hebben, met als dubbelbestemmingen 
“Waarde-Archeologie” en “Waarde-Schootsvelden” en gebiedsaanduiding “Vrijwaringszone 
molenbiotoop”.

Bestemming Agrarisch
Op grond van artikel 3.1 van de planvoorschriften zijn de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden 
bestemd voor:

a. de uitoefening van een volledig en volwaardig grondgebonden agrarisch bedrijf;
b. openheid;
c. water en watergangen;
d. behoud en/of herstel van oever- en slootvegetaties;
e. groenvoorzieningen;
f. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' voor de bescherming, instandhouding en herstel 

van de waardevolle bebouwingskenmerken en -elementen;
g. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' voor de bescherming, 

instandhouding en herstel van waardevolle cultuurhistorische waarden, zoals per adres is 
aangegeven in bijlage 5 'Cultuurhistorische waarden’;

h. ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' is een productiegerichte paardenhouderij 
toegestaan met een daarbij behorende paardenbak waarvan de oppervlakte niet meer mag 
bedragen dan 1200 m2;

i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - planten- kwekerij' is het kweken 
van planten toegestaan,

met de daarbij behorende:
j. bouwwerken;
k. erfbeplanting;
xx. t-! su: ĩtĵ,

l. nutsvoorzieningen;
m. wegen en paden;
n. erven en terreinen.

In de bestemming is de uitoefening van nevenactiviteiten toegestaan welke per adres zijn aangegeven 
in de bij deze regels behorende bijlage 2 'Lijst bestaande (neven)activiteiten', mits de oppervlakte niet 
meer bedraagt dan de aldaar aangegeven oppervlakte en de nevenactiviteiten in de gebouwen 
plaatsvinden dan wel direct aansluitend aan het bouwvlak.

Bijlage 2 'Lijst bestaande (neven)activiteiten'
Voor het adres Gein-Zuid 12 worden in deze bijlage geen nevenactiviteiten genoemd.
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Ingevolge artikel 3.5.1 van de planregels kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen 
van het bepaalde in 3 lid 1 voor het uitoefenen van nevenactiviteiten, die zijn opgenomen in bijlage 1 
'Lijst nevenactiviteiten', alsmede naar aard en omvang daarmee vergelijkbare nevenactiviteiten tot 
maximaal de aldaar aangegeven oppervlakte, mits:

1. de activiteiten binnen de bestaande bebouwing plaatsvinden, met dien verstande, dat 
buitenactiviteiten tevens direct aansluitend aan het bouwvlak mogen plaatsvinden;

2. de nevenactiviteiten inpasbaar zijn binnen de landschappelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden;

3. activiteiten die een verkeersaantrekkende werking hebben, welke zijn aangeduid met een (v) 
in bijlage 1, in principe alleen zijn toegestaan langs de volgende wegen:

Rijksstraatweg.
Lange Coupure.
Oude dijk.

- West kanaaldijk.
4. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden beperkt;
5. de verkeersveiligheid niet verslechtert;
6. parkeren plaatsvindt op eigen terrein.

Bijlage 1 "Lijst nevenactiviteiten’’
In Bijlage 1 worden diverse gebruiksmogelijkheden als nevenactiviteit genoemd. Het organiseren van 
helikoptervluchten valt daar echter niet onder.

Daarnaast is in artikel 3.5.4 (Extensief recreatief medegebruik) een ontheffingsmogelijkheid 
opgenomen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik, mits rekening wordt gehouden met de 
cultuurhistorische, natuurlijke en landschapswaarden in het betrokken gebied. Onder 'extensief 
recreatief medegebruik’ wordt op grond van artikel 1 onder w van de planregels verstaan: 
vorm van recreatief gebruik, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte, zoals fiets-, 
voet-, en ruiterpaden, picknickplaatsen, parkeerplaatsen, speelweiden, watersport en naar aard, 
omvang en schaal daarmee gelijk te stellen voorzieningen.

Dubbelbestemming “Waarde-Archeologie"
Op grond van artikel 19.1 van de planvoorschriften zijn de gronden met de dubbelbestemming 
“Waarde-Archeologie”, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd 
voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van archeologische waarden. Voor diverse 
werken/werkzaamheden geldt op grond van artikel 19.4 een aanlegvergunningvereiste.

Dubbelbestemming "Waarde-Schootsvelden"
Op grond van artikel 22.1 van de planvoorschriften zijn de gronden met de dubbelbestemming 
'Waarde - Schootsvelden” aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en herstel van de schootscirkels van tot de Stelling 
van Amsterdam behorende forten.

Vrijwaringszone molenbiotoop
Op grond van artikel 28.1 Molenbiotoop geldt voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 
'vrijwaringszone - molenbiotoop’ dat, in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geen 
ontheffingen worden verleend voor een grotere bouwhoogte dan bij de regels is bepaald.

Regeling Veilig Gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLTI 
Ingevolge artikel 35 lid 2 van de RVGLT wordt de TUG-ontheffing niet verleend dan nadat 
Gedeputeerde Staten over de aanvraag tot ontheffing overleg hebben gevoerd met de burgemeester 
van de gemeente waarin het betreffende terrein ligt.

Beleidsregels ontheffingen tiideliik en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht 
Artikel 5 van deze beleidsregels bevat de weigeringsgronden voor een aanvraag voor een TUG- 
ontheffing. Het gaat daarbij om het aantal gebruiksdagen voor één terrein of dicht bij elkaar liggende 
terreinen, de ligging in stilte- dan wel Natura2000-gebieden, de afstand tot woningen of andere 
geluidsgevoelige bestemmingen en vluchten tijden de nachtperiode.
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Feiten en omstandigheden
Op 20 februari 2018 heeft Heiiflight BV aan provincie Utrecht verzocht om ontheffing van artikel 8.1a 
van de Wet luchtvaart ten behoeve van het in 2018 op 5 dagen met een helikopter uitvoeren van 
maximaal 6 starts en maximaal 6 landingen per dag op een terrein nabij Gein-Zuid 12 te Abcoude.

Op 22 februari 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (hierna: GS) de 
burgemeester van gemeente De Ronde Venen in het kader van het verplichte overleg op grond van 
artikel 35 van de RVGLT in de gelegenheid gesteld eventuele bedenkingen op het gebied van de 
openbare orde naar voren te brengen tegen het verlenen van deze ontheffing. GS hebben geen 
bedenkingen ontvangen.

Bij beschikking van 6 maart 2018 hebben Gedeputeerde Staten een ontheffing voor tijdelijk en 
uitzonderlijk gebruik van een terrein (zogenoemde TUG-ontheffing) verleend.

Op 8 maart 2018 heeft Vereniging Spaar het Gein per mail uw college verzocht om ~ net als het 
voorgaande najaar - gebruik te maken van de gemeentelijke bevoegdheid om voor deze locatie geen 
gemeentelijke ontheffing van de bestemmingsplanvoorschriften te verlenen.

Bij brief van 13 maart 2018 (verzonden 14 maart 2018) heeft uw college bezwaarde kennisgegeven 
van uw voornemen om tot handhaving over te gaan en is bezwaarde in de gelegenheid gesteld 
hiertegen een zienswijze in te dienen. Bezwaarde heeft op 15 maart 2018 zijn zienswijze kenbaar 
gemaakt.

Bij besluit van 15 maart 2018 (op dezelfde datum verzonden) heeft uw college bezwaarde gelast om 
vanaf de datum van het besluit het gebruiken van het perceel aan de Gein-Zuid 12 in Abcoude als 
start- en landingsplaats van helikopters te beëindigen en beëindigd te houden. Aan deze last is een 
dwangsom verbonden van 6 10.000 ineens. Deze dwangsom wordt verbeurd indien wordt 
geconstateerd dat het betreffende weiland toch gebruikt wordt voor het laten opstijgen en landen van 
helikopters.

Aangevoerde bezwaren
De aangevoerde bezwaren kunnen als volgt worden samengevat:

1. Bezwaarde meent dat sprake is van gerechtvaardigde strijdigheid met het bestemmingsplan 
en meent dat nu GS een TUG-ontheffing heeft verleend uw college niet meer aan de 
bevoegdheid toekomt te beoordelen of sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan. 
Bezwaarde meent verder, onder verwijzing naar jurisprudentie van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) dat sprake is van kortdurend 
en incidenteel gebruik, zodat geen bevoegdheid zou bestaan tot handhaving. Tenslotte meent 
bezwaarde dat uw college niet tot een andere belangenafweging kon komen, nu GS reeds in 
het kader van de TUG-ontheffing belangen heeft afgewogen.
Handhaving is volgens bezwaarde verder in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. In het kader van het rechtszekerheidsbeginsel betoogt bezwaarde dat mocht worden 
uitgaan van de door GS verleende TUG-ontheffing waarbij geen enkele mededeling werd 
gedaan over eventuele strijdigheid met het bestemmingsplan en tevens dat op de website van 
de gemeente daarover ook niets wordt vermeid.
In het kader van het vertrouwensbeginsel stelt bezwaarde dat de gemeente de afgelopen 
járen niet is opgetreden tegen het gebruik als start- en landingsplek en zo het gerechtvaardigd 
vertrouwen heeft gewekt dat niet handhavend zou worden opgetreden.
ĩinüsĩîi íĩinnţ &IİMÖİ dit di ŭwmm âüprepsffisniil tesg ü
gemotiveerd.

2.

3.

Bezwaarde verzoekt om vergoeding van de kosten in het kader van deze bezwaarprocedure.

Overwegingen over het bestreden besluit en de aangevoerde bezwaren
De commissie ziet zich gesteld voor de vraag of uw college terecht en op juiste gronden bezwaarde 
een last onder dwangsom heeft opgelegd. De last onder dwangsom heeft betrekking op de volgende 
overtreding: het gebruiken van het perceel aan de Gein-Zuid 12 in Abcoude als start- en 
landingsplaats van helikopters, daarmee handelend in strijd met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder 
c van de Wabo.
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Bevoegdheid college
De commissie ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of uw college bevoegd is te beoordelen of 
sprake is van afwijking van het bestemmingsplan, nu GS al een TUG-ontheffing heeft verleend. De 
commissie oordeelt als volgt.

In het eerste lid van artikel 2.4 van de Wabo wordt uw college als bevoegd gezag aangewezen ten 
aanzien van het verlenen van omgevingsvergunningen, tenzij zich één van de situaties voordoet die in 
de daarop volgende leden van dit artikel wordt genoemd. Op grond van lid 2 van dit artikel kan bij 
algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat GS van de provincie waar het betrokken project 
in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, op de aanvraag beslissen ten aanzien van projecten die 
behoren tot een bij de maatregel aangewezen categorie projecten die van provinciaal belang zijn.
Naar het oordeel van de commissie doet zich de in lid 2 van dit artikel bedoelde situatie niet voor.

De commissie stelt daarbij vast dat de weigeringsgronden voor een TUG-ontheffing, zoals opgenomen 
in artikel 5 van de Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie 
Utrecht niet zien op eventuele strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. In dat kader wijst de 
commissie ook naar bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 11 maart 2015 
(ECLI:NL:RVS:2015:725), waar de Afdeling opmerkt:

Zoals het college [van GS] terecht naar voren heeft gebracht, was het hem op grond van de 
Wet luchtvaart niet toegestaan bij de verlening van een TUG-ontheffing te toetsen aan het 
bestemmingsplan. De toepasselijke wet- en regelgeving bevat immers geen grond voor 
weigering van de gevraagde ontheffingen wegens strijd met een bestemmingsplan.

Voor het vaststellen van de verhouding tussen een verleende TUG-ontheffing en een 
bestemmingsplan zoekt de commissie verder aansluiting bij de uitspraak van de rechtbank Utrecht 
van 30 maart 2011 (ECLI:NL:RBUTR:2011:BP9847), waarin de rechtbank vaststelt dat:

Strijd met het bestemmingsplan is geen criterium op grond waarvan ontheffing kan worden 
geweigerd. Daarom is deze vraag in de onderhavige procedure niet aan de orde. Ten aanzien 
van gebruik van gronden in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan zijn 
burgemeester en wethouders de bevoegde instantie. Indien dergelijke strijd bestaat, zal 
daarvoor tevens een omgevingsvergunning vereist zijn. Ook het ontbreken van een eventueel 
noodzakelijke omgevingsvergunning is echter geen grond voor weigering van de onderhavige 
ontheffingen.

De commissie stelt daarbij verder vast dat nu GS de belangen die zijn vertegenwoordigd in het 
bestemmingsplan niet bij het besluit omtrent het verlenen van de TUG-ontheffing heeft kunnen 
afwegen, het argument van bezwaarde dat uw college geen andere belangenafweging kon maken 
dan GS, geen doel treft. Het bovenstaande leidt de commissie tot de conclusie dat uw college 
bevoegd is ten aanzien van de vraag of omgevingsvergunning kan worden verleend.

Strijdig gebruik
In het kader van de bestemming van het betrokken perceel stelt de commissie vast dat deze de 
bestemming Agrarisch heeft met daarnaast de dubbelbestemming ''Waarde-Archeologie'1 en de 
dubbelbestemming “Waarde-Schootsvelden” en tevens ligt binnen de vrijwaringszone Molenbiotoop.

De commissie stelt vast dat het gebruik van het perceel als start- of landingsplaats niet valt onder de 
doeleinden die ingevolge artikel 3.1., 9.1 of 22.1 gelden voor gronden met respectievelijk de 
bestemming Agrarisch, dubbelbestemming Waarde-Archeologie of dubbelbestemming Waarde- 
Schootsvelden. De commissie stelt tevens vast dat de door bezwaarde beoogde activiteiten evenmin 
vallen onder de in Bijlage 1 of Bijlage 2 genoemde bestaande dan wel op grond van artikel 3.5.1 
toegestane nevenactiviteiten op gronden met de bestemming Agrarisch. Dit leidt de commissie tot de 
conclusie dat het beoogde gebruik in strijd is met het geldende bestemmingsplan, terwijl voor een 
dergelijk gebruik geen omgevingsvergunning is verleend.

Kortdurend en incidenteel gebruik
De commissie ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag of in dit geval sprake is van een dusdanig 
kortdurend en incidenteel gebruik dat strijdigheid met het bestemmingsplan daaraan niet in de weg 
zou staan. Bezwaarde verwijst in dit kader naar de uitspraken van de Afdeling van 1 april 2009 
(ECLI:NL:RVS:2009:BH9229) waarbij het ging over het één of tweemaal per jaar kort parkeren op de 
desbetreffende percelen, en van 15 oktober 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3702) betreffend strijdig 
gebruik van een klein parkeerterrein (9 plaatsen) voor een evenement dat enkele uren duurde.
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De commissie steit vast dat bezwaarde voornemens is het betrokken perceel te gebruiken gedurende 
vijf vliegdagen, waarop per dag maximaal twaalf vliegbewegingen mogen worden verricht. Uw college 
is van mening dat in dit geval geen sprake is van incidenteel gebruik. De commissie oordeelt daarover 
als volgt. De commissie stelt vast dat waar de door bezwaarde naar voren gebrachte jurisprudentie 
afwijkingen van het bestemmingsplan van slechts enkele uren, dan wel één of twee dagen betreft, het 
in dit geval gaat om een evenement dat op vijf verschillende dagen zal plaatshebben. Daarnaast is de 
commissie van oordeel dat de ruimtelijke impact van het gedurende één of twee dagen kort parkeren 
op enkele percelen dan wel het gebruik van een klein parkeerterrein gedurende enkele uren voor een 
evenement van geheel andere orde is dan het door bezwaarde beoogde gebruik. Dat brengt de 
commissie tot de conclusie dat in dit geval geen sprake is van het door bezwaarde bedoelde 
'kortdurend en incidenteel’ gebruik, hetgeen de commissie tot het oordeel leidt dat voor het beoogde 
gebruik een omgevingsvergunning noodzakelijk is.

Opgelegde last onder dwangsom
De commissie stelt vast dat bezwaarde niet beschikte over de wel noodzakelijke 
omgevingsvergunning voor het beoogde gebruik. Daarom kon uw college naar het oordeel van de 
commissie op grond van artikel 5:32 van de Awb een herstelsanctie opleggen in de vorm van een last 
onder dwangsom. De commissie constateert dat uw college gekozen heeft voor het opleggen van een 
reguliere last onder dwangsom. Dit komt de commissie onjuist voor. Een reguliere last onder 
dwangsom strekt tot het voorkomen van herhaling van een overtreding. In dit geval had uw college 
echter nog geen overtreding geconstateerd. Daarom had uw college naar het oordeel van de 
commissie moeten kiezen voor het opleggen van een preventieve last onder dwangsom, zoals 
bedoeld in artikel 5:7 van de Awb. Een besluit tot het opleggen van een preventieve last onder 
dwangsom kan slechts worden genomen als zich een gevaar voordoet van een overtreding van een 
concreet bij of krachtens de wet gesteld voorschrift die met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid zal plaatsvinden. De commissie meent dat aan deze voorwaarde is voldaan nu de 
beoogde vliegdata vaststonden en de bedrijfsvoering van bezwaarde gericht is op het uitvoeren van 
de helikoptervluchten. De commissie adviseert uw college dan ook om bij het nemen van de beslissing 
op bezwaar de reguliere last onder dwangsom te wijzigen in een preventieve last onder dwangsom.

Volgens vaste jurisprudentie (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 19 juli 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:1946) zal het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder 
bestuursdwang of dwangsom op te treden in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift in de 
regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken, gelet op het algemeen belang dat gediend is met 
handhaving. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, 
dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Voorts kan 
handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat 
van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

De commissie stelt vast dat geen concreet zicht op legalisering bestaat. De commissie baseert dit 
oordeel op het feit dat uw college in het bestreden besluit heeft aangegeven het niet wenselijk te 
achten af te wijken van de bestemmingsplanvoorschriften voor het perceel en verwijst in dit kader naar 
uitspraken van de Afdeling, waaronder bovengenoemde uitspraak, volgens welke in beginsel het 
enkele feit volstaat dat het college niet bereid is een omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen voor het oordeel dat geen concreet zicht op legalisering bestaat.

De commissie stelt verder vast dat uw college bij uw besluit om niet mee te willen de commerciële 
belangen van bezwaarde heeft afgewogen tegen de natuur- en milieuwaarden en de belangen van 
omwonenden. De commissie komt tot het oordeel dat het bestreden besluit geen blijk geeft van een 
onredelijke belangenafweging.
----------------------- .j-------------- ' —' ^v..M.,ruy(ny.

Rechtszekerheidsbeginsel
Bezwaarde betoogd dat mocht worden uitgaan van de door GS verleende TUG-ontheffing, waarbij
geen enkele mededeling werd gedaan over eventuele strijdigheid met het bestemmingsplan en tevens 
dat op de website van de gemeente daarover ook niets wordt vermeld. De commissie stelt vast dat in 
de verleende TUG-ontheffing onder 5. (Overige wet- en regelgeving) wordt aangegeven dat ook 
andere wettelijke bepalingen van toepassing zouden kunnen zijn. Genoemd worden bijvoorbeeld, 
maar niet uitputtend, de Wet natuurbescherming, de Algemene Plaatselijke Verordening of de 
Zondagswet. Benadrukt wordt daarbij dat het verlenen van de TUG-ontheffing niet betekent dat ook 
ontheffing op enig ander wettelíjk voorschrift is verleend en dat het beschikken over een TUG-
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ontheffing houder daarvan niet ontslaat van de verplichting om te beschikken over eventueel 
noodzakelijke vergunningen/ontheffingen op grond van andere wet- en regelgeving.

De commissie stelt vast dat een omgevingsvergunning vanwege strijdig gebruik niet is opgenomen in 
de opsomming onder punt 5. (Overige wet- en regelgeving) van de verleende TUG-ontheffing. Zoals 
echter duidelijk in de TUG-ontheffing wordt benadrukt, betreft dit geen uitputtende opsomming.

Voor zover bezwaarde meent een beroep te kunnen doen op het feit dat de burgemeester in het kader 
van het op grond van artikel 35 van de RVGLT verplichte overleg geen bedenkingen heeft 
aangevoerd, merkt de commissie op dat dit bezwaarde niet kan baten. De commissie stelt daarbij vast 
dat het in dit geval enerzijds gaat om een ander bestuursorgaan, te weten de burgemeester in plaats 
van het college van burgemeester en wethouders. Anderzijds constateert de commissie ook dat de 
burgemeester in het kader van bovengenoemd overleg uitsluitend bedenkingen ten aanzien van de 
openbare orde naar voren zou kunnen brengen, waar de toets in het kader van het bestemmingsplan 
niet op ziet.

Met betrekking tot de informatie op de website van de gemeente betreffende Opstijgen en landen met 
een luchtvaartuig merkt de commissie op dat hieruit niet blijkt dat uitsluitend een TUG-ontheffing nodig 
is. De commissie stelt verder vast dat uit het bestreden besluit blijkt dat naar aanleiding van eerdere 
rondvluchten vanaf het onderhavige perceel op 27 september 2017 een gesprek heeft 
plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiger van bezwaarde (te weten de heer P.J. Tijssen) en uw 
college. Tijdens dat gesprek heeft uw college aangegeven dat het houden van helikoptervluchten 
vanaf het betrokken perceel in strijd met de bestemmingsplanvoorschriften zou zijn. Op basis van dit 
gesprek zijn de geplande rondvluchten in 2017 vervolgens door bezwaarde geannuleerd. Het had dan 
ook op de weg van bezwaarde gelegen om, indien hij alsnog in 2018 zijn plan wilde uitvoeren, met uw 
college in contact te treden over de benodigde vergunningen.

Op grond van het bovenstaande komt de commissie tot de conclusie dat het bestreden besluit niet in 
strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.

Vertrouwensbeginsel
Bezwaarde doet ook een beroep op het vertrouwensbeginsel. Voor een geslaagd beroep op het 
vertrouwensbeginsel is (zie bijvoorbeeld bovengenoemde uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:1946) nodig 
dat er aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan 
door een daartoe bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden 
ontleend. Hiervan kan ook sprake zijn indien deze toezeggingen zijn gedaan door een persoon 
waarvan de betrokkene op goede gronden mocht veronderstellen dat deze de opvatting van het 
bevoegde orgaan vertolkte. De commissie stelt vast dat door of vanwege uw college geen uitspraken 
zijn gedaan die bij bezwaarde de indruk zouden hebben kunnen wekken dat niet opgetreden zou 
worden tegen een overtreding. De commissie wijst in dat kader nogmaals naar het gesprek op 27 
september 2017, dat ertoe heeft geleid dat Heliflight BV de geplande rondvluchten in 2017 heeft 
geannuleerd. De commissie concludeert dat geen sprake is van strijd met het vertrouwensbeginsel.

Dwangsom
Uw college heeft aan de last tot beëindiging en beëindigd houden van het gebruiken van het 
betrokken perceel als start- en landingsplaats van helikopters een dwangsom verbonden van ë 10.000 
ineens, met een maximum van ë 10.000. Uw college heeft daarbij verwezen naar de op 16 september 
2016 in werking getreden Richtlijn dwangsombedragen en termijnen. Volgens deze Richtlijn geldt voor 
overtredingen planologisch gebruik een maximum van C 10.000 per week, met een maximale 
begunstigingstermijn van acht weken. Uw college heeft het feit dat geen begunstigingstermijn wordt 
verleend gemotiveerd door te verwijzen naar de impact van het gebruik van het perceel als start- en 
landingsplaats voor helikopters. Nu uw college naar het oordeel van de commissie had moeten kiezen 
voor het opleggen van een preventieve in plaats van een reguliere last onder dwangsom, meent de 
commissie dat de vraag of een begunstigingstermijn geboden zou moeten worden, niet meer behoeft 
te worden beantwoord.

Ten aanzien van de hoogte van de dwangsom merkt de commissie op dat deze conform de daarvoor 
geldende Richtlijn is. Uw college heeft verder verwezen naar de aard en de ernst van de overtreding 
en de geschatte kosten om de overtreding ongedaan te maken. De hoogte van de dwangsom komt de 
commissie niet onredelijk voor en is naar het oordeel van de commissie voldoende gemotiveerd.
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Conclusie
Op grond van het bovenstaande komt de commissie tot de conclusie dat uw college de last onder 
dwangsom kon opleggen. Wel heeft de commissie geconstateerd dat uw college ten onrechte een 
reguliere in plaats van een preventieve last onder dwangsom heeft opgelegd. Dit gebrek kan echter 
volgens de commissie bij het nemen van de beslissing op bezwaar worden geheeld door de 
opgelegde last te wijzigen in een preventieve last onder dwangsom.

Proceskosten in bezwaarfase
Over het verzoek van bezwaarde Heliflight BV een vergoeding toe te kennen voor de kosten 
verbonden aan de behandeling van het bezwaarschrift merkt de commissie het volgende op. Op 
grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb worden deze kosten uitsluitend vergoed voor zover het 
bestreden besluit wordt herroepen wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. 
Gelet op voorgaande conclusie kan bezwaarde geen aanspraak maken op genoemde vergoeding.

Advies
Voorgaande overwegingen leiden de commissie tot het advies aan uw college:
I. het bezwaarschrift van de heer mr. W.C.J. Driessen namens het bestuur van Heliflight BV 

ontvankelijk te verklaren;
II. de aangevoerde bezwaren ongegrond te verklaren;
III. het bestreden besluit in stand te laten onder herstel van het door de commissie 

geconstateerde gebrek door de opgelegde reguliere last onder dwangsom te wijzigen in een 
preventieve last onder dwangsom;

IV. het verzoek van mr. W.C.J. Driessen namens het bestuur van Heliflight BV om een 
vergoeding van de kosten in de bezwaarfase af te wijzen.

De com mis: 
fide secífetaÇP

bezwaarschriften,

mr.drs. W.J Vonk

de voorzitter^

''"—«tl.'

mr. L.E.M. Zalme
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