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Aan de leden
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2600 ME Delft

Betreft: lmplicaties van de recente uitspraak Raad van state inzake hoger beroep Bouwvergunning en

handhaving Buitenwatersloot 60

Delft, L2 februari2013

Geachte leden van de Gemeenteraad Delft,

Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State in hoger beroep' waarbij de

Gemeente Delft is veroordeeld tot het betalen van een dwangsom, menen wij dat het noodzakelijk is

de implicaties hiervan aan U voor te leggen'

De uitspraak heeft betrekking op een conflict dat is ontstaan bij de (aanvankelijk illegale) verbouwing

van een pand aan de Buitenwatersloot 60 waarbij met uitzondering van de interne gemeentelijke

procedure de bezwaarmakers bij alle beroepsinstantie in het gelijk zijn gesteld. De opgelegde

dwangsom voor de gemeente houdt in dat is vastgesteld dat de Gemeente Delft in gebreke is

gebleven in het uitoefenen van het handhaven van de door haar zelf vastgestelde regels' Tot op

heden hebben wij nog actie van de Gemeente Delft geconstateerd.

Het is daarom dat onáergetekenden zich thans richten tot de Gemeenteraad om het belang te

onderstrepen van de Gemeentelijke taak als regelgever én als handhaver van de gewenste

ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Daarom wordt de Gemeenteraad bij deze verzocht kennis te

nemen van de onderhavige zaak met het doel na te gaan hoe het zo gekomen is en zeker op basis

daarvan er op toe te zien dat zulks in de toekomst zal worden voorkomen.

De implicaties van de uitspraak houden in dat of de met de regels strijdige bebouwing moet worden

gesloopt en alsnog aan de regels moet worden aangepast of er moet een partiële herziening in gang

worden gezet waarbij dan de ongewenste en de met de bestemmingregels strijdige bebouwing door

de gemeente kan worden gelegaliseerd'

ondergetekenden maken reeds in deze fase bezwaar tegen het laatst genoemde alternatief omdat

daarmee niet alleen op een oneigenlijke manier de bezwarende situatie blijft bestaan maar ook

omdat daarmee de rechtsgang en de taak van de gemeentelijke overheid als regelgever in het

gedrang komt. Het mag niet zo zlindat hiermee een precedent wordt geschapen waarbij de burger

Éet signaal krijgt dat illegaal bouwen loont want de gemeente handhaaft toch niet en gaat

uiteindelijk noodgedwong"n ou"t tot legaliseren om nieuwe dwangsommen te voorkomen'
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ln de bijlage vindt U een nadere omschrijving van de gang van zaken, een uitsnede uit het

bestemmingsplan en een kopie van de uitspraak in hoger beroep'

ondergetekenden stellen dat de Gemeente niets anders rest dan:

1. Niet overgaan tot legaliseren van illegaal gebouwde woning

2. De gevraagde bouwvergunning weigeren

3. Eigenaresse van Buitenwatersloot 60 aanschrijven de bouw aan te passen op de volgende punten:

3.1 Kap wijzigen conform Bestemmingsplan op 55"hellingshoek en geen dakopbouw

3.2 Dakopbouw over hele lengte langs beide zijgevels verwijderen

3.3 De goothoogte in overeenstemming brengen met Bestemmingsplan

3.4 Verwijderen van ramen in de zijgevel die niet op de tekeningen staan maar wel

gerealiseerd zijn

3.5 Geen uitbreidingen toestaan over de erfgrenzen heen

ln algemene zin moet duidelijk zijn dat het bestemmingsplan voor iedereen geldt en dat bewust

illegaal bouwen inhoudt dat men zelf kiest voor een groot risico met betrekking tot extra kosten'

We benadrukken nogmaals dat we met dit schrijven ook herhalingen willen voorkomen en dat we

erop willen wijzen oat uil het vaststellen van bestemmingsplannen ook een consequente handhaving

hoort.

Dank U voor Uw aandacht,

de bezwaarmakers,

W.van Haaften & B.Koene,Buitenwatersloot 62, 26L3 ST Delft

A-- Lr !4e/u'mr*-
,--,Yve*--

:.s.knipscheer & H.C.Knipscheer-Hamburger, Buitenwatersloot 58, 261-3 ST Delft

Bijlagen:
1. Chronologisch overzicht

2. Kadastrale uitsnede
3. Uitsnede Best.plan Delft Noord-west deelgebied 1

4. Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak RvS
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Bijlage 7.,2,3 biibrief Bartels/de Groot, Van Haaften/Koene, Knipscheer/Knipscheer-Hamburger

aan gemeenteraad Delft dd 10 februari 2013

ChronoloFisch overzicht ganq van zaken bouwvergunning en handhavinF Buitenwatersloo 601

2009 g nov Omwonenden Buitenwatersloot 60 constateren in Gemeenteberichten dat er

geen bouwvergunning is terwijl de (ver)bouw ter plekke in volle gang is- Buren op

62 constateren dat zonder overleg hun zijgevelraam - dat hier meer dan 40 jaar

zit en daarmee recht op uitzicht is verkregen- is dichtgespijkerd , afuoerkanaal

dichtgeknepen en balken aan hun zijgevel zijn bevestigd'

g nov omwonende zien het ingediende bouwplan in. ln gesprek met aanwezige

ambtenaar komt naar voren dat:

- volgens de gemeente bezwaar maken tegen bouwplan geen zin heeft omdat

het voldoet, m.u.v. dakkapellen, aan alle regels van het bestemmingsplan.

- het plan de complete nieuwbouw omvat van een woonhuis met 3 woonlagen

terwijl het bestemmingsplan een woonhuis toestaat van 2 woonlagen met

kap-
- de eigenaresse van 60 in overtreding is omdat er zonder vergunning wordt

gebouwd.
- de tekeningen van het bouwplan zeer summier en slecht leesbaar zijn

waardoor controle op maatvoering voor toetsing niet goed mogelijk is'

- de goot aan de zijde van 62 ontbreekt.

- omwonenden derhalve vragen om bouwstop totdat bouwplan door gemeente

geheel is goedgekeurd.

Gemeente bezoekt bouwplaats en verzoekt eigenaresse vrijwillig het werk stil te

leggen met uitzondering van dichtzetten voor- en achtergevel'

Omwonenden constateren dat verzoek grotendeels wordt genegeerd omdat toch

de binnenwanden worden gezet,water- en rioolleidingen worden aangelegd etc'

omwonenden tekenen bezwaar aan tegen het ter inzage gelegde bouwplan.

omwonenden wenden zich tot B&w met verzoek in actie te komen.

Assistent van de wethouder meldt de omwonenden dat er een officiële bouwstop

wordt afgekondigd met verzoek te melden wanneer toch bouwactiviteiten

worden waargenomen.
Feitelijk staat het nieuwe huis er dan al: 3 woonlagen met een te steile kap, een

dakopbouw ter plaatse van beide longsgevels, een goot én uitbreiding allemaal in

strijd met het bestemmingsPlan.

17 mrt Aangevraagde bouwvergunning voor bouwplan dat er al staat wordt door de

gemeente geweigerd.

4 aug Verzoek van omwonenden aan de Semeente om voor handhaving in actie te

komen wordt door de gemeente niet ingewilligd'

Eigenaresse 60 dient een gewijzigde bouwaanvraag in. ln een poging toch aan het

bestemmingsplan te voldoen zijn de aanpassingen:

- toevoegen van extra vloer 70cm boven reeds gerealiseerde vloer van 3"

verdieping. Op tekening over TSTovan de lengte, overige vloer blijft liggen op

gerealiseerde hoogte van 6500+P'

- er zijn geen badkamer en slaapkamers meer ingetekend'

- er is nu sprake van een open zolder met open balustrade tussen hoge en lage

deel.
omwonenden constateren op basis van de gewijzigde ter visie gelegde plan dat er

nog steeds strijdigheid is met het bestemmingsplan omdat:

t 
Bil de samenstelling van dit chronologisch overzicht is de grootst mogeli.ike zorgvuldigheid betracht' Toch kan het voorkomen dat een

datum Multi-interpretabel is (bijv brief ontvangen op/verzonden op enz)
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- er een borstwering/dakopbouw aan de langsgevel aanwezig is van L00cm

over Z2Yovan lengte en over de overige T8Yovan 40cm'

- er een dakgoot is op 6660+P en dus 1-06cm te hoog'

- de dakhelling 60" is terwijl het bestemmingsplan 55" maximaal stelt,

- de nokhoogte 80cm hoger ligt dan is toegestaan bij een woonhuis dat een

kavelbreedte heeft van 443 cm

- door de tussen (extra) verdieping het huis ter plaatse zelfs 4 verdiepingen

heeft gekregen.

College verleent bouwvergunning gewijzigd plan

Omwonenden tekenen bezwaar aan tegen verleende vergunning gewijzigd

bouwplan.
College verklaart bezwaar tegen bouwplan ongegrond

Omwonenden worden door Bezwarencommissie gemeente Delft in het ongelijk

gesteld.

Omwonenden gaan in beroeP.

Gereedmelding. Vele zaken in strijd met de vergunde tekening: de 3e verdieping

compleet anders ingericht dan volgens het goedgekeurde bouwplan:

1. Geen open zolder, maar een in 2 slaapkamers en één badkamer verdeelde

zolder met scheidingswanden en deuren

2. Geen overwegend verhoogde zoldervloer over --op tekening- TSYovan de

lengte, maar -in werkelijkheid conform gebouwde in 2009- over 68To

3. Een goothoogte geheel in strijd met het Bestemmingsplan

Eigenaresse mag volgens gemeente de woning betrekken

Rechtbank stelt omwonenden in gelijk. Besluit van 3 september wordt vernietigd.

Beroep tegen besluit 8 juni 2011 gegrond verklaard en dit besluit ook vernietigd.

Eigenaresse gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State'

College verleent opnieuw bouwvergunning

college verklaard opnieuw bezwaar omwonenden tegen besluit 4 aug 2010

ongegrond en handhaaft besluit niet te handhaven

omwonenden gaan in beroep tegen besluiten van 1-8 juli 2oI2 en L3 aug20!2

Zitting afdeling Bestu u rsrechtspraa k

Openbare uitsPraak Hoger BeroeP

- Beroep eigenaresse tegen uitspraak Rechtbank 1-1jan wordt ongegrond

verklaard, aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd

- College was niet bevoegd ontheffing te verlenen

- college heeft herhaald verzoek om handhaving onterecht afgewezen

- Bezwaren omwonenden tegen besluiten 18 juli en 13 augustus gegrond,

besluiten worden vernietigd
- Gemeente wordt dwangsom opgelegd en veroordeeld tot vergoeding alle

kosten.

1-1jan

L8 juli
13 aug

11 sept
27 dec
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Betreft : J.S. Knipscheer en anderen

IN6EKOMEN 2 B OEC,2O1?

mr. W.J. Haeser
Postbus 1 9265
3OO1 BG ROTTERDAM

l)rtrutt Ons ttttntntcr Ut'kennterk

27 december 2012 2O12O2O03/1/41

Onderl,erp Bchrndclend r:nhtctrarr

Scholten/Knipscheer ea LR, Feis
Handhaving en bouwvergunning 070-4264578

ln de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan, Een afschrift van deze uitspraak treft u

hierbij aan.

Hoogachtend,

de secretaris van de Raad van State,
I

ti-
I

.:: É--:>
I

mr. H.H.C. Visser

De secretarie is op 24 en 31 december gesloten.

226641 9(CAOI
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Raad
variState

2Q120200311tA1.
Datum uitspraak: 27 december 2O12

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroeP van:

W, Scholten en M.F.C, Siholten-Te Meij (hierna tezamen en in enkelvoud:
Scholten), wonend te Delft
appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank's-Gravenhage van 11 januari 2O12in
zaken nrs, 1 1/6004 en 1 1/6058 in het geding tussen:

J.S. Knipscheer en anderen
W. van Haaften en B. Koene

en

het coÍlege van burgemeester en wethouders van Delft.
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Procesverloop

Bij besluit van 4 augustus 2O1O heeft het college een verzoek van

J.S. Knipscheer en zijn echtgenote (hierna: Knipscheer) om handhavend op

te treden tegen de bouwwerkzaamheden Ín en aan de woning op

Buitenwatersloot 6O te Detft (hierna: het pandl, afgewezen.

Bij besluit van 3 september 201O heeft het college aan Scholten, voor zavet

hier van belang, een reguliere bouwvergunning verleend voor het gedeeltelijk

vergroten van het pand door toevoeging Van een Woonlaag, kap en uitbouw
aan de achterzijde {hierna: het bouwplan}.

Bij besluit van 12 mei 2O11 heeft het college het door Knipscheer, Van

Haaïten en Koene (hierna: Knipscheer en anderen) tegen het besluit van

3 september 2O1O gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 8 juni 2O11 heeÍt het college het door Knipscheer tegen het

besluit van 4 augustus 2O1O gemaakte bezwaar ongegrond verklaard,

Bii uitspraak van 11 januari 2O12heeft de rechtbank het beroep tegen het

besluit van 12 mei 201 1 gegrond verklaard, dit besluit vernietigd, het

bezwaar tegen het besluit van 3 september 2O1O gegrond verklaard en dit

besluit herroepen, Daarnaast heeft de rechtbank het beroep tegen het besluit

van B juni 2O1 1 gegrond verklaard en dit besluit vernietigd. Deze uitspraak ís

aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Scholten hoger beroep ingesteld.

Knipscheer en anderen en het college hebben een verweerschrift ingediend.

Bij besluít van 1B juli 2O12 heeft het college aan Scholten ontheffing en

opnieuw bouwvergunning verleend voor het bouwplan. Tevens heeft het bii

besluit van 13 augustus 2O12 heÏ door Knipscheer gemaakte bezwaar tegen

het besluit van 4 augustus 201O opnieuw ongegrond verklaard en dit besluit
gehandhaafd.

Tegen het besluit van 1B juli 2012 hebben Knipscheer en anderen en tegen

het besluit van 13 augustus 2012 heeft Knipscheer beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrÍft ingediend'
Knipscheer en anderen hebben nadere stukken ingediend'

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een

enkelvoudige.

De AÍdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 1 1 september 2012, waar

Knipscheer en anderen, bijgestaan door mr. w.J. Haeser, advocaat te

Rotterdam, en het college, vertegenwoordigd door w.M, van den Berg,

werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.
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Overwegingen

1. Ingevolge artikel 1, dertiende lid, van het ter pïaatse geldende

bestemmingsplan "Noordwest, deelgebied l" wordt onder een bouwlaag

verstaan een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door, op (bii

benadering) gelijke hoogte liggende, vloeren of balklagen is begrensd, zulks

met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw ên

zolder en met een maximale hoogte van 3,50 meter.

lngevolge artikel 2, eerste lid, onder a, van de planvoorschriften is

de goothoogte de afstand van peil tot snijlijn van gevelvlak en dakvlak.

lngevolge het bepaalde in dat lid, onder b, wordt tot de goothoogte

voor hoofdgebouwen niet meegerekend kapvormige bouwdelen of rechte

bouwdelen, hoger dan in sub a toegelaten goothoogte maar vallend binnen

het profiel van een denkbeeldige kap tenzij het bebouwingsvlak op de

plankaart is gemarkeerd met een *.

lngevolge het bepaalde in dat lid, onder c, wordt afhankelijk van de

aanduiding op de kaart de goothoogte berekend in bouwlagen dan wel in
meters.

lngevolge artikel 3, tweede lÍd, aanhef en onder b, mag op de

gronden met de hier aan de orde zijnde bestemming "Woondoeleinden" de

toothoogte niet meer bedragen dan het aantal bouwlagen, danwel het aantal

meters dat ter plaatse op de plankaart staat aangegeven'

2. op de plankaart staat verrneld dat ter plaatse twee bouwlagen ziin

toegestaan. Op 25 mei 2OO9 heeft het college een door Scholten eerder

aangevraagde bouwvergunning geweigerd, omdat de reeds aangebrachte

balklaag die het plafond vormde van de tweede verdieping zo was

aangebracht dat een volwaardige derde bouwlaag was ontstaan, hetgeen in

strijd is met het bestemmingsplan. ln het bouwplan, waarvoor op

3 september 2O1O bouwvergunning is verleend, blijft de aangebrachte

balklaag in stand en wordt daarboven een nieuwe vloer aangebracht ter
plaatse waar de kap begint. Hierdoor ontstaat er tussen de tweede bouwlaag

en de vloer van de kapverdieping een tussenruimte Van ongeveeÍ 1 meter

hoog.

3. Scholten betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeÍt geoordeeld

dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Daartoe voert hij aan

dat de rechtbank heeft miskend dat de tussenruimte tot de tweede

bouwlaag dient te worden gerekend, De zolder houdt volgens hem op bii de

vloer waar de tussenruimte behorend tot de tweede bouwlaag begint,

waardoor er geen strijd is met het bestemmingsplan.

3.1. uit artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, in samenhang bezien

met artikel 2 van de planvoorschriften en de plankaart volgt dat de maximaal

toegestane goothoogte gelijk is aan de bovenzíjde van de tweede bouwlaag.

De rechtbank heeft met iuistheid overwogen dat de tussenruimte, gelet op

de volwaardige, uit een balktaag bestaande vloer en plafond, niet tot de

tweede bouwlaag dient te worden gerekend, Nu de goothoogte ter hoogtê

van het plafond van de tussenruimte ligt, derhalve boven de bovenzijde van

de tweede bouwlaag, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het

bouwplan in strijd is met artikel 3, tweede lid. aanheÍ en onder b, in
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samenhang bezien met artikel 2 van de planvoorschriften en de plankaart'

Het betoog faalt'

4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te
worden bevestigd,

5. Het college heeft, gevolg gevend aan de aangevallen uitspraak, bij

besluit van 1B juÍi 2O12 opnieuw beslist op de door Scholten ingedÍende

aanvraag om bouwvergunning en bij besluit van 13 augustus 2012 op het

door Knipscheer ingediende bezwaar tegen de weigering handhavend op te

treden. Beide besluiten worden gelet op artikel 6'24 van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: de Awb), gelezen in samenhang met de

artikelen 6:18, eerste lid, en 6:19, eerste lid, van die wet, in deze procedure

meegenomen. Van de ziide van Knipscheer en anderen, onderscheidenlijk
Knipscheer, is van rechtswege een beroep tegen deze besluiten ontstaan.

Het besluit van 18 juli 2O12

6, Knipscheer en anderen betogen dat het college niet bevoegd was

onl met toepassing van artikel 3.23, eerste lid, van de wet ruimtelijke
ordening (hierna: Wro) in verbÍnding gelezen met artikel 4.1.1., eerste lid,

aanhef en onder e, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro)

ontheÍfing van het bestemmingsplan te verlenen, nu het bouwplan geen

gelijksoortige uitbreiding van een gebouw is als bedoeld onder e, van het

Bro.

6.1. lngevolge artikel 3.23, eerste lid, van de Wro kan het college ten

behoeve van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te geven

gevallen onthefÍing verlenen van het bestemmingsplan.
lngevolge artikel 4,1.1., eerste lid, aanhef en onder e, van het Bro,

zoals dat tuidde ten tijde van belang, komt voor de toepassing van artikel

3,23, eerste lid, van de Wro in aanmerking een dakkapel, dakopbouw of
gelijksoortige uitbreiding van een gebouw.

6.2. Het betoog slaagt. Voor het bouwplan is ontheffing van de

planvoorschriften verleend om de tussenruimte, en daarmee de

overschrijding van de maxirnaal toegestane goothoogte, mogelijk te rnaken.'

De tussenruimte is echter geen gelijksoortige uitbreiding van een gebouw als

bedoeld in artikel 4.1.1., eerste lid, aanhef en onder e, van het Bro, nu deze

is gelegen tussen de tweede bouwlaag en de kap, doch daarvan geen deel

uitmaakt, en ís voorzien van een volwaardige, uit een balklaag bestaande

plafond en vloer, Het college was derhalve niet bevoegd om met toepassing

van dit artikellid ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan.

7. Het coltege is evenwel bevoegd om met toepassing van artikel

4.1.1., eerste lid. aanhef en onder a, van het Bro ontheffing te verlenen.

Ingevolge dat aÍtikel, zoals dat luidde ten tijde van belang en voor zover hÍer

van belang. komt voor de toepassing van artikel 3.23, eerste lid, van de Wro

in aanmerking een uitbreiding van een woning.' De tussenruimte is, ook al

wordt het nuttig vloeroppervlak hiermee volgens het college niet uitgebreid,

een uitbreiding in evenbedoelde zin'

4
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Het be.sluit van 13 augu.stus 2912

B. Bij besluit van 13 augustus 2012 heeft het college de weigering
handhavend op te treden in stand gelaten. Hieraan heeÍt het ten grondslag
gelegd dat het voor het bouwplan ontheÍfing en opnieuw bouwvergunnÍng
heeft verleend. Tevens heeft het bepaald niet handhavend op te treden
tegen de in de uitvoeríng van het bouwplan gestelde en niet weersproken
wijzigingen van geringe omvang in de maatvoeringen van de nok- en
goothoogte.

9, Knipscheer betoogt dat het college ten onrechte heeÍt overwogen
dat geen grondslag bestaat voor handhavend optreden. Daartoe voert hij aan
dat het college voor het bouwplan ten onrechte ontheffing van het
bestemmingsplan en bouwvergunning heeft verleend en dat er geen
bijzondere omstandigheden zijn om van handhavend optreden af te zíen ten
aanzien van het gebouwde in afwijking van de bouwvergunning. Hij voert
daartoe aan dat de vergunde goothoogte met maximaal 1Oo/o is
overschreden en dat het gebouwde niet past binnen het in het
bestemmingsp[an weergegeven dakprofiel.

9.1 . ln het besluit heeft het college de gestelde afwijkingen van de
vergunde nok- en goothoogte ontkend en voorts overwogen dat de
afwijkingen in ieder geval minder dan 1O% bedragen en daarmee zeer gering
van aard zijn. Wat betreft de door Knipscheer gemotiveerd onderbouwde
stelling dat de gerealiseerde kap een grotere hellingshoek heeft dan vergund,
heeft het college enkel overwogen dat de in het bestemmingsplan
toegestane volumebepaling niet wordt overschreden. Het standpunt van het
college wordt aldus begrepen dat het college ervan uitgaat dat het
gebouwde gedeeltelijk afwijkt van wat is vergund en dat het derhalve
bevoegd is daartegen handhavend op te treden, maar dat het handhavend
optreden onevenredig acht in verhouding tot de daarmee te dienen belangen,
omdat het om geringe afwijkingen zou gaan, die in overeenstemmíng zijn
met het bestemmingsplan.

Het college heeft, nu Knipscheer reeds in bezwaar de vraag heeÍt
opgeworpen of de bouwvergunning legaliseert wat is gebouwd, niet zonder
nadere motívering het verzoek om handhaving kunnen afwijzen. Het college
had moeten onderzoeken of de gevraagde bouwvergunníng legaliseert wat
reeds zonder vergunning is gebouwd en had het verzoek níet zonder nadei
onderzoek mogen afwiizen, nog los van de omstandigheid dat een afwíjking
van 1O% geen overtreding is van geringe aard of ernst. Het besluit is in strijd
met de artikelen 3t2 en 7:12, eerste lid, van de Awb niet zorgvuldig
voorbereid en niet deugdelijk gemotiveerd, Dat met de afwijkingen de in het
bestemmingsplan toegestane volumebepaling niet wordt overschreden, doet
hieraan niet af, nu de afwijkingen niet zijn vergund.

Het betoog faalt.

Knipscheer betoogt verder dat het college in het besluit van
en hoogte van de13 augustus 2012 ten onrechte de verschu[digdheid

verbeurde dwangsommen niet heeft vastgesteïd.

10,
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10,1 . Dit betoog slaagt eveneens, Knipscheer heeft het college bij bríef
van 12 april 2o12 in gebreke gesteld wegens het uitblijven van een nieuw
besluit op bezwaar inzake zijn verzoek om handhaving. Het coilege heeft in
strijd met artikel 4:18 Awb de verschuldigdheid en hoogte van de
dwangsorn niet vastgesteld. De brief van het college van 24 april2o12,
waarin het stelt geen dwangsom te zijn verschuldigd, kan niet als een reactie
op de ingebrekestelling worden aangemerkt, reeds omdat díe brief ziet op de
procedure inzake de bouwvergunning.'

11. Het beroep tegen de besluiten van 1B juli en 13 augustus 2e12is
gegrond. Deze besluiten dienen te worden vernietigd. De Afdeling ziet geen
aanÍeiding de rechtsgevolgen van het besluit van 18 juïi zo12 in stand te
laten gelet op de samenhangende handhavingsprocedure.

12, De Afdeling ziet evenwel gelet op hetgeen onder 10.1 is
overwogen aanleíding om met toepassing van artikel B:72, vierde lid, van de
Awb zelf in de zaak te voorzien, voor zover het de dwangsom betreft. ln dit
verband wordt het volgende overwogen. De rechtbank heeft bij uitspraak
van 11 januari 2o12, verzonden op dezelfde dag, het besluit op bezwaar van
8 juni 201 1 vernietigd. Op het moment van de ingebrekestelling op
12 april 2O12 was de in artíkel 7:1O, eerste lid, van de Awb genoemde
beslistermijn om een nieuw besluit op bezwaar te nemen reeds verstreken,
zodat het college krachtens artikel 4217, derde lid, van de Awb vanaf
27 april2o12 een dwangsom is verschuldigd.'HÍerbij wordt in aanmerking
genomen dat het college de beslistermijn niet met toepassing van artikel
7:1o, vierde lid, aanhef en onder c, van de Awb heeft uitgesteld. Krachtens
artikeï 4:,17, tweede lid, van de Awb is een dwangsom verschuldigd van
€ 1,260,00.

13. Het college zal op na te melden wijze tot vergoeding in de kosten
worden veroordeeld die bij Knípscheer en anderen en Knipscheer in verband
met de behandeling van hun beroepen zijn opgekomen.
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Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

t,

il.

Itt,

lv.

vl.

vlt,

vilt.

27 december 2012

bevqstigt de aangevallen uitspraak;

"errcr-a"rt 
net beroep van Knipscheer en anderen tegen het besluit

van t g juli 2O12 gegrond;
verklaart het beroep van Knípscheer tegen het besluit van

1 3 augustus 2O1 2 gegrond;
vernietigt deze besluiten;
oepuurt out deze uitspraak in de pÍaats treedt van de vernietigde

besluiten;
bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders van Delft

ááí-t<nip."heer een dwangsom is verschuldigd van € 1'260,00
(zegge: twaalfhonderdzestig euro);
veráárOegtt het college van burgemeester en wethouders van Delft

tow"rgo"oing van de bij Knipscheer en anderen in verband met de

behandeling van het beroep tegen het besluit van 18 juli 2012

opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 655,55 (zegge:

zeshonderdvijfenvijftig euro en vijftig cent);
veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Delft

tot ,r*rgo"ding van de bij Knipscheer in verband met de

behandeling van het beroep tegen het besluit van 1 3 augustus

2O12 opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 655,55
(zegge: zeshonderdvijfenvijÍtig euro en vijftig cent).

Aldus vastgesteld door mr. s,F.M. Wortmann, Iid van de enkelvoudige

kamer, in tegenwoordigheid van mr. M.M. van Driel, ambtenaar van staat'

w.g. Wortmann
lid van de enkelvoudige kamer

Uitgesproken in het oPenbaar oP

414-757.
Verzonden: 27 december 2O12

w.g. Van Driel
ambtenaar van staat

27 december 2412
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Voor eensluidend afschrift.
de secretaris van de Raad van State,

mr, H,H.C. Visser


