uitspraak
RECHTBANK OOST-BRABANT
Zittingsplaats's-Heíogenbosch
Bcstuursrccht
zaaknummers: SHL l4/35i2 cn SHE l413637

uitspraakvan de nleer.roudige kàmer van 6 augustus 2015 in de zaken tussen
Stichting Stop OverLNt Drinoord (SHE 14/3552), te HelvoiÍ. eiseres.
(genrachligden: P.A. Wieringa en M.J.,{. PLrlles)Nl.D. SpÀrreboom (SHE 14l3637). te HelvoiÍ, eiser.
(genachtigde: mÍ. J. Schoneleld),

de burgemcestcr vàn de geme€nte Hà:rrcn. vcÍlvcelder.
(gemachtigde: mr. G. MaÍens).

Ais dcrde-partii hceft aan hel geding dcclgcnornen: Duinoord Helvoirt B.V. te He1\'oirt.
\ ergonninghoudstcÍ.
(gemachtigdei nu. L. Opsteen).

Procesverloop

Bij bêsl il vnn i september 201,1 (het bestrcdc!1 besluit) hecft vcrNecrder aan
vergunnirghoudster een lcrgunning als bedoeld in artikcl 2.2E van de Algemene
Plaatsclijkc VeroÍdenins Haaren 2013 (^PV) !erleend \oor de etploilelie ven ecl]
horeca-inrichting aan de Duinoordse\\eg 8 tc IIclvo;r1(hierna: Duinoord).
llisercs en eiscr hcbben tegen

hc1

bcsÍeden besluit beroep ing€s1eld-

Ven!eerder heelt een \,cnr'eerschrili ingedicnd.
Eiseres en vergunninghoudster hcbbcn

nadie nog gereageerd

en enkele stukken in het

geding gebÍacht.
De zaken zijn gevoegd behandeld ter ziftin!!ran 19 mei 2015. Eiscrcs en eiser ziin
verschenen, bijgestàan door hun gemachtilldcn- Vcr$ccÍdeÍ is veftegenwoordigd door ziirr
gemachligde. Vergunninghoudster is vcrtcgenwoordigd door P.j.\V.S. MeuÍs (exploirant) en
door haar gemachtigde.

I
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Ovcnvegingen

1. De rechtbaDk gaát, bij de beoordeling van dc zaak, uit lan de volgcode leirer.
Driroord maakt deel uit \'an lret recreatiepark l)uinoord cn bestaat uit een horecagebouw

1net

verschillende zalen. een restalrrant en een café. alsnede een terras.
Op 17 april 2014 heeft \'ergunnirghoudster een aanvÍaaq ingediend \.oor een
cxploitatieveryunning. Zij heeft deze aanrraag op 25 apÍil 201,1 en 29 april 2014 aangevul.l
met inibÍnntic over de openingslijden en de oppenlake van de divelse lokaliteiten. Nadien
beelt zij nog een tekeniog nlet een aafiduiding van het horecagebouw en het terras ingediend.
Van I n1ei 20 1'1 tot en n1el I l juni 20l 4 heelt het voofllcnen \'an leneerder om cle
\ ercunning te vedencn ter inzagc gelegen. Eiser en eiseres hebben r'an de gelegenheid gebr.Lrik
genraakt on hrn zienswijze in te dienen.

2.1

Eiser hccÍl aange\oerd dal de exploitatieve|gunning. anders dar ver1lccrdeÍ heelt
aangegel en. nict alleen ziet op hel horecagebou$ en het tcnas. lnaar ook op hcl buirenlencin.
Daardoor valt het gchclc rccÍcaticpark ondcr dc rergunning. Eiscr \\,iist in dit verband op de
bcAipsbepalingen in aftikel 2.27 van de APV. Volgcns bem is sprake ran onduideli-jkheid

over de omvang var hct horccabcdrijldic Lcidt
rechtszekerheidsbeginsel.

1o1 str

ijdigheid mct hel

Eisercs wj_js1 erop dat de rergunning ver}aring schcpr over de reik$ ijdtc. omdai vergunning
$ordt ve ecnd vooí eerl ca[é en rcsteurant in het holecabcdrijf\'oor de lokalitcitcll en
tenàssen op de bij dc vcrgunnjng geroegde tckeiingeD. maar tcgclij Leftij d in de vergunning
een roorivaarcle is opgenonlcn lnel openingstijden voor het (gehelc) buitentenein. Op de
tekening is echtcr niet hei gehele buitenrerrein aangege\en. noch de op het tencin aan$ezi{
paardenstal met naastgelegen tenas.

2.2 Vel\eerder hccfl zich, in het veNeerschrift

en ter zittiÍtg. op het standpunt gestcld dal dc
exploilàlievergunning is beperkt tot het horccegebouw en het daarbij belloreDde terras. De
hoÍeca-e>iploitatieruimte is specifiek. nret bchulp ran een tekening. aang$\ezen.

2.3 Vergrurnilghoudster heeft zich ter zittíng

op het standpml gesteld dat de
louter ziet op het horccatrcdÍijfen nicl op dc rcst \an het recreatiepark.

lergur ins

2.4

Op grond van arlikel 2.27. ecÍsre lid. ondcÍ a. \'an d€ AP\". is een opcnbare inrichting een
hotel. restaurant. pcnsion. cafó- cafctaÍia, snackbaÍ, discoiheek. gellecnschapshuis of
clubhuis. dan wel elke andere, \oor het publiek toegankelijke. besloten rllimtc \ïaarin
bedrillsmelig oI in een om\ ang alsofzij bedrijlimatig was logies wordt ! ersrrekt ofdranken
\\,orden geschorkeu ofroLrhlaren ofspijzen voor directe consumptie \\.orden verstrekt of

[rereid.
Op grond van het t\\eede lid van deze bepalirg \rorclt o|dcr openbare inrichring medc
\erstaani een buiten de besloten rlrimtc van de opcnbare inrichring liggcnd deel daaNan
\!aar sld- ofzitgelegenheid kan rvorden geboden en \yaaÍ legen vergoeding dranken kunncn
*'orden geschonken ofspijzen voor dhecte consumptie kunnen worden bereid ofve.strek.
Dcze definitie is gelijk aan de in artikel 2.27, eerste lid, onder b. van dc APV opgenoDren
deÍinitie \'an "lelTas".

2.5 Gelet op dêze definilies. kan eiseÍ \\orden gevolgd in zijn opvafting dai ook andcrc
buiten de besloten ruimte van een openbare inrichting gelegen delen, niet zljnde een teras,
als onderdeel van een openbare inrichtirg kunnen lorden aangemerkt. De rechtbank volgt
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ziir stellirg ter zitting dal aÍikel 2.27. r$eede Iid. van dc
een nadere specificeing inhoudt \.an de dcfinitie van een lerfts.
Dit heelj even\rel niet zonder meer tot ge|olg riat in dit geval zou moeter \ÍoÍden
gcoordeekl dat een exploitatievcÍgunniig voor het gchele recreatiepaÍk is verleend.
ver$ccÍder dan ook niet in
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ApV.

2.6 Op het aao!raagíormulier dat bij venveerder ;s binnengekomen op I7 april 201,1 is
aangegeven, dat versunning *ordt gevraagd \'oor een dagrccrcatiefhorecabedrijf. Op he1
ge!\'ijzigde aan\.Iaaglornulier ven 24 april 2014. dal onderdeel uitmaakt van de veÍgunnirg.
is aangcgeven dat vergLrnning lroÍdt ge\raesd \'oor ccn lrorecabedrijÍ l1lcl als aanduidjlg
"RecreatieooÍd DLrinoord' . ln dat aanvraagloÍnulier zijn dc openingsrijden van hcl
recÍcaliepark opgenollrcn,
VeNeerdcÍ heeft in het bestreden bcsluit cchter over\logen dat de bcschikking alleen (de
gevolgen op het woon, en leeÍklimaat van) de horeca-actiriteilen in de horeca-inr.ichling
bctrcfi. Ook in het vcÍrvecrschrift en ter ziÍins hceíl !er$eerdcr zich uitdrukkclijk op hel
Íandpunl gest€ld dat de erploilatie\'ergunning is beperkl rot hct horecagebou.[ en het daarbij
bchorende lelras.

Uit de gedingsllrkken kan worden opgemaakt dat venreerdcr bij de beoordeliDg van de
gc\,olgen van de exploitatic van Duinoord \oor het \\oon en leefLlimaat \an deze
verondeÍstellirs is uitgegaan. Zo is volgcns vcr\eerder dc parkeer- en gcluidsoverlast
slechts gedeehelijk of helemaal niet toe te schrij! en aan de horeca-activiteiten cn is hel
wcigereD van de vcrgulming daàroln geen directe oplossing voor de er!aren overlest.

2.7 In

her licht \'án ver$'ecrdcrs opveÍirq del de e\ploiralievergunning is beperkt tot het
hoÍecagebou$ en het daarbi] behorende relTas- vah niet in te zicn \\aarorn in de aan het besluit
verbondcn voorwaarde 5 de openingstijdcn voor het buitcntenein zi.jn gcrcguleerd. Dit
buitentelTein kan niet het lerras zijn. alleen ál on1dal \oor\\aarde 6, dat de openingstijden
voor het horecagcdcclte rcguleeí- mede betrekking beeft op het tcrras. De vergunning Iijkl
dan ook betrekking te bebbeo op meer dan het horecagcbouw en het bijbehorende terÍas.
Het bestrcden besluit is. selet op de daarin opgenomen ovcrweging dat de beschikking
alleen (de gcvolgen op hel woon- en leeÍkl inlaat van) de hcreca actilileiten in Ce horeca,
inrichting betreft. dan ook irrnerlijk tegenstrijdig.

2.8 Gelet op het vooràlgaande is niet eenduidiS wat de omvang van de openbare inrichring
is \!larvoor vcrgu ling is verlcend. llit kan, uit oveN,cgiigeD \'àn rechtszckerheid_ niet
*orden aanlaard. Telkcns zêl- yanneer vanlege het schenken lan drankcn olhet bereiden
ofreÍslrekken vaD spijzen voor dirccte consumprie buiten he1 horecagebou* en hct
brjbehorendc terras. verilee|der om handhaving $ordr \,erzocht. discussie kunner ontstaan
over de lraag ofdic activitcitcn nu \\'el ofniet onder dc vergunning vallen.
De beroepsgrond slaagt.

3. De in rechtsoven\,eging 2.8 gcnocinde onduidelijkheid heefr haar \\eers]ag op dc
verdere beoordeling van het geschil. ondat nict eenduidig is van rvelke omvang van de
openbare indchring de rechtbank bij de beoordeling ran de beroepsgronden zou nloer€n
uitgaan. De rechtbank zal dc ovcrige beroepsgronden dan ook onbesproken laten.
,1.

Het beroep is gcgrond. llet besredeD besluit zal \\ordell vemietigd. Het gevolg is dat
vel\leetdet in beginsel oprieuw op de ingediende aanvraag zal mocten beslissen. DaàrbLi
zal |cnveerder, anders clan in het bestreden hesluit. geen Ívijfel lnogen laten bcstaan aan dc
omvans van de ooenbare inrichtinq. Als !eÍ\reerdef de e\nloitafievefsunninq wil henerken
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tot het horecagcbouw cn hct biibchorendc tcrras. zal daaraan mogelijk cen nieuwe aànvraaÊt
ten grondslag moeten worden gelegd-

5.

De rechtbank ziet aanleiding om vcnveerder te veroordelen iD de proceskosten. Dezc
kosten word€n, op grond van het Beslltit prcceskosten bestuursrecht, begoot op € 980,00
\,oor kosten van aan e'ser beroepsmalig verleeDde rechtsbiistand (1 punt voot het ilrdienen
van een beroepschrift, I puDt voor het verschijnen ter zitting, waarde per punt € 490,00,

wegingsfactor

l).

Eiseres heeft eveneens om vergoeding van de kosten van íechtsbijstand verzocht, maar dcze
kosten betrellen geen proceshandelirgen, rnaar adr.ieswerkzaamheden die niet voor
veÍgoeding in aanmerkfug konen. Ëisercs heeft op eigen naam bcroep ingesíeld en is door
twee van haar bestuursleder ter zitting vertegenwooÍdigd.

6.

Verder zal de rechtbank bcpalen dat vel1leeder eisers het door hen belaalde griffierecht
dient te vergocden.

t
V
rl"lnumrner.: SHL I i/J552 ell sHL I l/ior7
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Bcslissing
De rechtbank:

vcrklaart de b€rocpcn gcgrondl
vernietigt het bestreden besluiii
veroordeelt venveerder in de prcceskoíen van eiser, begroot op € 980,00;
bcpaah da1 ver\,'eerder eiseÍes hei door haar betaalde grifllerechi van € 328,00 en eiser
het door hem betaalde griffierecht van € 165,00 moel vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mÍ. D.J. de Lange, voorzitter. mr-. J.M.H. Rijken-Lie en
mr. Nl. r'an den Brirk, leden. in aanrlezigheid van mr. F.A.M.C. HabÍakcn-IIcrmans.
griffier'. De beslissing is ir h€t openbaar u;tgesproken op 6 augustus 2015.

0 6 Atl6"20t5
Áfschrill verzondcn

aan parlijen op:

Rechtsmiddcl
Tegen dczc uitspraak kar binnen zes \\'eken na dc deg van verzendi
rvorden ingestcld bij dc Áfdeling bestuursrechtspraak van de Raad

