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Lijst met gebruikte afkortingen  
ABRvS: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Awb: Algemene wet bestuursrecht 

Bor: Besluit omgevingsrecht 

Bro: Besluit ruimtelijke ordening 

College: Het college van Burgemeester en Wethouders 

VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten  

VROM: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wro: Wet ruimtelijke ordening 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit een bestuurlijk probleem dat in Nederland al decennialang de 

kop opsteekt, onrechtmatige permanente bewoning van recreatiewoningen. In een bestemmingsplan is aan 

gronden met daarop een recreatiewoning door een gemeenteraad veelal de bestemming ‘recreatie’ of iets 

soortgelijks toegekend. Dit betekent dat een recreatiewoning bedoeld is voor recreatief gebruik. Intensiever 

gebruik, het permanente bewonen van een recreatiewoning, is dan dus niet toegestaan. Ondanks dit gegeven 

komt permanente bewoning van recreatiewoningen veelvuldig voor. Denk aan studenten of arbeidsmigranten 

die een recreatiewoning permanent bewonen. Of het gebruiken van een recreatiewoning ter overbrugging of 

als hoofdverblijf voor onbepaalde tijd. Er is dan sprake van een met de gebruiksregels van het 

bestemmingsplan strijdige situatie.1  

Al voor de eeuwwisseling kreeg de Rijksoverheid in de gaten dat permanente bewoning van recreatiewoningen 

op grote schaal voorkwam.2 Dit werd vanwege uiteenlopende redenen als een ongewenste situatie 

bestempeld. Opvallend was dat gemeenten dit probleem op verschillende manieren aanvlogen of soms juist 

helemaal niets deden.3 De toenmalige minister van VROM, minister Dekker, heeft daarom in een beleidsbrief 

van 11 november 2003, alle gemeenten nog maar eens op het hart gedrukt dat het in Nederland in beginsel 

ongeoorloofd is om een recreatiewoning permanent te bewonen.4  

In die beleidsbrief droeg de minister een drietal manieren aan om tot beëindiging van onrechtmatige 

permanente bewoning van een recreatiewoning te kunnen komen. In een later stadium werd daar nog een 

vierde mogelijkheid aan toegevoegd, de afgifte van een persoonsgebonden omgevingsvergunning.5  

De eerste optie die de minister in haar beleidsbrief aandroeg was het legaliseren van de bestaande situatie. 

Deze mogelijkheid zal het bevoegd gezag ook als eerste moeten onderzoeken.6 Legalisatie kan onder andere 

worden bewerkstelligd door opname van een positieve bestemming in een nieuw bestemmingsplan. Deze 

oplossing zal naar alle waarschijnlijkheid de voorkeur hebben van de gebruiker die een recreatiewoning 

permanent bewoont.7 Het komt echter regelmatig voor dat het bevoegd gezag in een nieuw bestemmingsplan 

niet een positieve bestemming toekent aan permanente bewoning van een recreatiewoning.  

De afgifte van een persoonsgebonden gedoogbeschikking werd door de minister als een tweede mogelijkheid 

aangedragen. Dit kan echter niet gelden als een definitieve oplossing. Via deze weg wordt de bestaande 

situatie weliswaar gedoogd, maar het gebruik blijft illegaal. Een gedoogbeschikking bevat daarnaast geen 

standpunt van het bestuursorgaan over de verhouding tussen de overtreding en de belangen van derde(n). 

Wanneer door een derde een handhavingsverzoek wordt ingediend kan het voorkomen dat het college alsnog 

handhavend optreedt.8  

De derde mogelijkheid is handhavend optreden. Vaak is er bij onrechtmatige bewoning van een 

recreatiewoning sprake van gebruik dat al jarenlang plaatsvindt en waartegen nooit handhavend is opgetreden. 

Het bevoegd gezag is dan ook niet snel voornemens om dit alsnog te gaan doen. Ingeval van een bestaande 

situatie die onder de werking van algemeen overgangsrecht van een voorgaand bestemmingsplan is gebracht 

behoort handhaving overigens  niet tot de mogelijkheden. Dergelijk gebruik wordt immers door overgangsrecht 

beschermd. In sommige gevallen kan het bevoegd gezag een einde aan de situatie maken door over te gaan tot 

aankoop of onteigening van de gronden waarop het ongewenste gebruik plaatsvindt.  

 
1 Handreiking voor Gemeenten, VROM-Inspectie 2007, Branten 2012, Jobst 2013, Laat, De 2013, en Lam 2014.  
2 Kamerstukken II, 1999-2000, 26 800, nr. 21 en Kamerstukken II, 2000-2001, 27 400, nr. 47. 
3 https://www.ogr-updates.nl/commentaar/208840?skip_boomportal_auth=1. 
4 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 200, nr. 22 en Kamerstukken II, 2004-2005, 29 800, nr. 101.  
5 Een persoonsgebonden omgevingsvergunning kan worden afgegeven met toepassing van de kruimelregeling, artikel 4 lid 

10 bijlage II behorende bij het Bor. Jonge, De 2017 en https://hetccv.nl/onderwerpen/veilige-vakantieparken/overzicht-
maatregelen/persoonsgebonden-omgevingsvergunning-voor-permanente-bewoning/. 
6 https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/kent-u-de-vier-vuistregels-voor-concreet-zicht-op-legalisering-of-legalisatie/. 
7 Buuren, van & Fokke 2010. 
8 https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/handhaving-door_20191017.pdf. 
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Wanneer al deze mogelijkheden in een bestaande situatie niet tot een bevredigende oplossing konden leiden, 

kwamen bestuursorganen veelal in de problemen bij het handhaven van een goede ruimtelijke ordening.9 Met 

het oog daarop zijn in vaste Afdelingsjurisprudentie twee regelingen geaccepteerd die in zo’n situatie mogelijk 

een oplossing kunnen bieden. Dit zijn persoonsgebonden overgangsrecht en de uitsterfregeling.10 Dit juridisch 

onderzoek zal in het teken staan van de totstandkoming, grondslag en toepassing van deze twee regelingen. 

Persoonsgebonden overgangsrecht is een bijzondere vorm van overgangsrecht, gebonden aan de persoon van 

de gebruiker.11 De bescherming door deze planregeling eindigt wanneer de huidige gebruiker het gebruik 

staakt, bijvoorbeeld omdat een vakantiewoning en de grond worden verkocht dan wel door het overlijden van 

de houder van het persoonsgebonden overgangsrecht. Een uitsterfregeling is een mengvorm van 

overgangsrecht en een positieve bestemming in een bestemmingsplan. De uitsterfregeling is zaaksgebonden en 

kan dus worden overgedragen op rechtsopvolgers. De werking van de uitsterfregeling eindigt wanneer het 

gebruik voor een bepaalde periode gestaakt is geweest.12 In beide modaliteiten, die overigens nogal eens met 

elkaar worden verward, schuilt dan ook een uitsterfconstructie.13 Met toepassing van persoonsgebonden 

overgangsrecht of een uitsterfregeling wordt recht gedaan aan bestaande rechten en belangen van de huidige 

gebruiker en wordt in meer of mindere mate zicht geboden op een nieuwe, gewenste, planologische situatie. 

Duidelijk is al wel dat bestaand gebruik bij toepassing van een uitsterfregeling langer kan blijven voortbestaan 

dan wanneer voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht wordt gekozen. Wanneer het bevoegd 

gezag wenst dat een bepaalde situatie in de nabije toekomst wordt beëindigd zal dan ook eerder voor 

persoonsgebonden overgangsrecht worden gekozen.14 Een gebruiker daarentegen lijkt de voorkeur te geven 

aan het toepassen van een uitsterfregeling. Deze regeling zal namelijk meer (financiële) zekerheid bieden, 

omdat de gebruiker het gebruik kan voortzetten en kan overdragen op zijn rechtsopvolgers.  

Een ongewenste bestaande situatie kan zowel illegaal als legaal zijn. De mogelijkheid voor het toepassen van 

persoonsgebonden overgangsrecht en de uitsterfregeling verschillen in deze situaties alsook de juridische 

grondslag hiervoor. Een belangrijk gegeven is dat er bij een illegale bestaande situatie geen sprake is van 

gerechtvaardigde rechten en belangen aan de zijde van de gebruiker. Hij maakt immers op illegale wijze 

gebruik van de gronden. Voor wat betreft persoonsgebonden overgangsrecht is duidelijk dat deze planregeling, 

op grond van artikel 3.2.3 Bro, kan worden toegepast in zo’n bestaande illegale situatie. Daarnaast is in vaste 

Afdelingsjurisprudentie bepaalt dat persoonsgebonden overgangsrecht ook kan worden toegepast in een 

bestaande legale situatie.15 Datzelfde geldt overigens voor de uitsterfregeling.16 Het lijkt erop dat een 

uitsterfregeling niet kan worden toegepast in een bestaande illegale situatie. Of dit daadwerkelijk het geval is 

zal in deze scriptie nader worden onderzocht.  

Het feit dat zowel persoonsgebonden overgangsrecht als de uitsterfregeling kunnen worden toegepast in een 

bestaande legale situatie roept vragen op. Onder welke voorwaarden kunnen die planregelingen op basis van 

het geldende recht in een specifieke bestaande legale situatie worden toegepast? Een bestuursorgaan geeft 

zoals gezegd veelal de voorkeur aan toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht, omdat een 

ongewenste bestaande situatie daarmee sneller tot een einde zal komen dan bij toepassing van een 

uitsterfregeling.17 Moet de toepassing van de ene planregeling boven de andere worden gesteld? Met andere 

 
9 ABRvS 22 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5285.  
10 ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459 en ABRvS 2 november 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU5397. 
11 Standaardregels rondom overgangsrecht zijn opgenomen in artikel 3.2.1 tot en met 3.2.4 van het Bro. Dijkstra 2015.  
12 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1757.   
13 Rb Dordrecht, 26 maart 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BW0714. 
14 ABRVS 27 oktober 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR4638, AB 2005/4. 
15 ABRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2350, ABRvS 2 november 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU5397, ABRvS 13 juni 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BW8171, ABRvS 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2598 en ABRvS 18 november 
2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5400, ABRvS 17 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5204, ABRvS 30 november 2011, 
ECLI:NL:RVS:2011:BU6345, ABRvS 5 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:374, ABRvS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1514 en 
ABRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2350. 
16 ABRvS 15 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0162, ABRvS 19 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3642, ABRvS 19 januari 2005, 

ECLI:NL:RVS:2005:AS3172 en ABRvS 7 februari 2007, ECLI:NL:RVS:2007:AZ7961. 
17 ABRVS 27 oktober 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR4638, AB 2005/4. 
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woorden kan het bestuursorgaan altijd voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht kiezen in een 

bestaande legale situatie? 

Het is opvallend dat de Afdeling veel zaken heeft gewezen waarin de toepassing van deze planregelingen ter 

discussie stond. Dit betreffen de hoger beroepszaken waarin toepassing van persoonsgebonden 

overgangsrecht wordt aangevochten, waarin toepassing van een uitsterfregeling ter discussie wordt gesteld en 

waarin de vraag voorligt of in plaats van persoonsgebonden overgangsrecht een uitsterfregeling had moeten 

worden toegepast.18 Dit zou kunnen betekenen dat er onduidelijkheid is over de toepassing van deze 

planregelingen ofwel dat er bij het bevoegd gezag, gebruikers of derde-belanghebbenden ontevredenheid is 

over welke modaliteit in een bepaalde bestaande situatie in het bestemmingsplan is opgenomen. Deze scriptie 

staat mede in het teken van het doorgronden, verhelderen en waar nodig ter discussie stellen van deze 

Afdelingsjurisprudentie.  

1.2 De probleemstelling 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de hand van onderstaande probleemstelling: 

Op welke manier kan onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen worden gereguleerd?  

1.3 Deelvragen 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de hand van een viertal deelvragen: 

- Een introductie en beschrijving van de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht inzake 

onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen en wat is de juridische grondslag van deze 

planregeling?; 

- Een introductie en beschrijving van de toepassing van de uitsterfregeling inzake onrechtmatige 

bewoning van recreatiewoningen. Wat is de juridische grondslag van de uitsterfregeling en kan die 

planregeling ook worden toegepast in een bestaande illegale situatie? 

- Wat is de motivatie van de Afdeling om de uitsterfregeling in een bestaande legale situatie de voorkeur 

te geven boven persoonsgebonden overgangsrecht? 

- Welke voorwaarden worden in de jurisprudentie van de Afdeling gesteld aan toepassing van 

persoonsgebonden overgangsrecht in plaats van de uitsterfregeling inzake onrechtmatige bewoning 

van recreatiewoningen? En heeft de Afdeling hiermee een consequente en heldere lijn uitgezet? 

1.4 Afbakening 
In deze juridische scriptie zal onderzoek worden gedaan naar geldende rechtsregels en vaste jurisprudentie van 

de Afdeling. Om te achterhalen welke rechtsregels relevant zijn voor dit onderzoek en voor het beantwoorden 

van de probleemstelling, is het noodzakelijk om wet- en regelgeving, jurisprudentie en rechtsbeginselen door 

te nemen. Uitgebreid jurisprudentieonderzoek zal dan ook de belangrijkste methode van onderzoek zijn. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan alle beschikbare jurisprudentie op het officiële publicatieplatform van de 

rechtspraak van 1994 tot heden.19 In 1994 heeft de hoogste bestuursrechter van dat moment, de Kroon, 

ingestemd met een vorm van een uitsterfconstructie.20 Het zoekgebied behelst Nederland. Alle relevante 

uitspraken van rechtbanken en met name de uitspraken van de Afdeling zullen worden doorgenomen. Met 

relevante jurisprudentie wordt gedoeld op zaken waarin het wel of juist niet toepassen van persoonsgebonden 

overgangsrecht en/of een uitsterfregeling ter discussie staat. Zaken waarin het bestaande ongewenste gebruik 

ziet op onrechtmatige permanente bewoning van een recreatiewoning zullen daarbij centraal staan. Daarnaast 

zal de methode van literatuuronderzoek worden toegepast om zo de stand van de heersende leer te 

 
18 ABRvS 30 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU6345, ABRvS 22 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5285, ABRvS 30 
oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1722,  ABRvS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:93, ABRvS 2 juli 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:2403, ABRvS 17 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4571, ABRvS 21 oktober 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:3244, ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:493, ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304, ABRvS 
5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2628, ABRvS 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1262, ABRvS 6 november 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3736, ABRvS 11 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4171, ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:286 
TBR 2020/36 en ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:621.  
19 www.rechtspraak.nl 
20 KB 2 oktober 1989, Rotterdam, BR 1990, p. 202, AB 1990, 67. 
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achterhalen en diverse opvattingen van vakgenoten, hoogleraren en andere deskundigen te raadplegen. Denk 

aan (hand)boeken, parlementaire en beleidsmatige stukken, vaktijdschriften, brieven van de Minister van 

VROM en andere bronnen voor artikelen. Hierbij richt ik mij op informatie over persoonsgebonden 

overgangsrecht, algemeen overgangsrecht en de uitsterfregeling in algemene zin en met name op toepassing 

hiervan inzake permanente bewoning van recreatiewoningen.   

1.5 Verantwoording van de opzet 

Hoofdstuk 2 is het eerste inhoudelijke hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het 

persoonsgebonden overgangsrecht tot stand is gekomen en wat deze regeling inhoudt. Verder wordt ingegaan 

op de legale en illegale situaties waarin persoonsgebonden overgangsrecht kan worden toegepast en wat 

daarvoor de juridische grondslag is.  

In hoofdstuk 3 wordt de uitsterfregeling op soortgelijke wijze behandeld. Wat behelst de uitsterfregeling en 

wat is de juridische grondslag van deze planregeling? In dit hoofdstuk wordt tevens beschreven of de 

uitsterfregeling, net als persoonsgebonden overgangsrecht, kan worden toegepast in een bestaande illegale 

situatie.  

Hoofstuk 4 richt zich op bestaande legale situaties. Hoe wordt bepaald welk van beide planregelingen, 

persoonsgebonden overgangsrecht of een uitsterfregeling, kan worden toegepast in een bepaalde situatie en 

hoe heeft de rechtspraak zich in de loop der jaren op dit punt ontwikkeld?  

Hoofdstuk 5 bevat een uiteenzetting en bespreking van de voorwaarden waaronder persoonsgebonden 

overgangsrecht kan worden toegepast in een bestaande legale situatie.  

Hoofdstuk 6 bevat de conclusie van dit onderzoek.  
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Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden overgangsrecht 

2.1 Inleiding 

In deze scriptie wordt naar manieren gekeken waarop bestuursorganen permanente bewoning van 

recreatiewoningen kunnen reguleren. Persoonsgebonden overgangsrecht is één van die manieren. 

Persoonsgebonden overgangsrecht is gebonden aan de gebruiker en gebruiksfunctie. Ingeval van permanente 

bewoning van een recreatiewoning houdt dit in dat de met naam genoemde bewoner het gebruik kan 

voortzetten tot het moment dat dit gebruik, bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden van de bewoner, wordt 

beëindigd.21 Op dat moment vervalt het recht om de recreatiewoning te bewonen. In dit hoofdstuk wordt 

beschreven en geanalyseerd wat persoonsgebonden overgangsrecht inhoudt en wat de juridische grondslag 

van deze planregeling is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen illegaal gebruik en gebruik dat (eveneens) in 

strijd is met de gebruiksregels van het voorgaande bestemmingsplan maar onder het algemene overgangsrecht 

van dat plan valt. De grondslag en totstandkoming van de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht 

verschillen in deze situaties.  

2.2 Wat is persoonsgebonden overgangsrecht? 

Regelgeving inzake vormen van overgangsrecht is opgenomen in artikel 3.2.1 tot en met 3.2.3 Bro. Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen bouwovergangsrecht en gebruiksovergangsrecht. Gebruiksovergangsrecht 

dient ertoe om bestaand gebruik dat ruimtelijk gezien als ongewenst wordt aangemerkt, gedurende de 

planperiode van een bestemmingsplan te beschermen. Uit de genoemde artikelen komt een verplichting voor 

het bevoegd gezag naar voren om in een nieuw bestemmingsplan algemeen gebruiksovergangsrecht op te 

nemen. Algemeen gebruiksovergangsrecht dient ertoe de bestaande gebruiker, die gerechtvaardigde rechten 

en belangen heeft, de mogelijkheid te bieden het gebruik voort te zetten totdat de gegeven bestemming 

overeenkomstig de voorschriften wordt verwezenlijkt. Het streven van algemeen overgangsrecht is gericht op 

beëindiging van het ongewenste gebruik en realisatie van de bestemming die aan de gronden is toegekend.22 

Persoonsgebonden overgangsrecht is een bijzondere vorm van gebruiksovergangsrecht.23 Het is een modaliteit 

die in de doeleindenomschrijving of gebruiksregels van een bestemming of in de overgangs- en slotregels van 

een bestemmingsplan kan worden opgenomen. Het betreft een aan de persoon van de gebruiker en 

gebruiksfunctie gebonden overgangsrecht. Dit verschilt van algemeen overgangsrecht, dat zaaksgebonden is. 

Persoonsgebonden overgangsrecht is naar zijn aard dan ook beperkter dan algemeen overgangsrecht. 

Persoonsgebonden overgangsrecht geldt slechts voor de huidige gebruiker en niet voor eventuele 

rechtsopvolgers.24 Dit betekent dat alleen de gebruiker die op de peildatum een bepaald onder het nieuwe 

bestemmingsplan niet toegestaan gebruik uitoefent, dat mag voortzetten tot het moment waarop dit gebruik 

wordt beëindigd. In persoonsgebonden overgangsrecht schuilt aldus een uitsterfconstructie.25 Zodra het 

gebruik wordt beëindigd komt de planregeling te vervallen. Dit betekent dus dat niet valt te overzien wanneer 

het gebruik exact zal eindigen.  

Persoonsgebonden overgangsrecht inzake permanente bewoning van een recreatiewoning houdt in dat enkel 

de met naam genoemde natuurlijke personen die een recreatiewoning op het moment van vaststelling van het 

nieuwe bestemmingsplan bewonen, die recreatiewoning in afwijking van de regels van het bestemmingsplan 

mogen blijven gebruiken. Die bewoners kunnen het permanent bewonen van de recreatiewoning dus zonder 

 
21 ABRvS 10 september 1998, ECLI:NL:RVS:1998:AP6383, ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459 en ABRvS 2 
november 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU5397. 
22 Buuren, van, Nijmeijer en Robbe 2017, Holtkamp, Benthem, van & Keulen B.V. 2019 en ABRvS 11 januari 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BV0555.  
23 Keur, Van der, 2002, https://www.kienhuishoving.nl//nl/blogs/opnemen-persoonsgebonden-overgangsrecht-let-op-de-

motivering/, https://www.bhwadvocaten.nl/nl/blog/bestemmingsplan/wijziging-van-gebruik-en-overgangsrecht/.   
24 Buuren, van, Nijmeijer en Robbe 2017, Doornhof & Oosten, Van 2017, Scheltens-Fokke en Buuren, Van 2007 en ABRvS 16 

juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2598. 
25 Koolen 2017, ABRVS 27 oktober 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR4638, AB 2005/4, ABRvS 10 november 2004, 

ECLI:NL:RVS:2004:AR5459 en ABRvS 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:755. 
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problemen voortzetten. Als de bewoning wordt beëindigd is de planregeling direct uitgewerkt en kan het 

gebruik door niemand meer worden hervat.26 

Persoonsgebonden overgangsrecht wordt veelal toegepast in situaties waar niet aan de voorwaarden voor 

legalisatie en algemeen overgangsrecht kan worden voldaan, maar waarbij handhavend optreden niet in de 

rede ligt.27 Als een bestuursorgaan aan de hand van zwaarwegende planologische inzichten van mening is dat 

bestaand gebruik niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening zal niet voor legalisatie 

worden gekozen. Gebruik dat niet onder algemeen overgangsrecht kan worden gebracht valt uiteen in twee 

situaties: 

- Bestaand gebruik dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan kan niet onder algemeen overgangsrecht 

worden gebracht.28 Dit volgt uit artikel 3.2.2 lid 4 Bro. Algemeen overgangsrecht beschermt de rechten en 

belangen van gebruikers. Wanneer sprake is van bestaand illegaal gebruik zijn er geen gerechtvaardigde 

rechten en belangen in het geding. Als dergelijk gebruik onder algemeen overgangsrecht zou worden gebracht, 

zouden er rechten worden toegekend aan een gebruiker aan wie die rechten niet toekomen; 

- Bestaand gebruik dat in strijd was met de regels van het voorgaande bestemmingsplan, maar daarin onder de 

werking van algemeen overgangsrecht is gebracht, kan niet opnieuw onder algemeen overgangsrecht worden 

gebracht. Algemeen overgangsrecht is erop gericht ongewenst gebruik te beëindigen, zodat de bestemming die 

aan de gronden is toegekend verwezenlijkt kan worden. Er wordt beoogd een tijdelijke situatie te overbruggen 

totdat de gewenste bestemming wordt verwezenlijkt. Algemeen overgangsrecht is niet bedoeld voor gebruik 

dat niet binnen de planperiode zal worden beëindigd. Volgens de Afdeling brengt dit met zich dat gebruik dat 

reeds onder het overgangsrecht van het vorige bestemmingsplan viel, in beginsel niet opnieuw onder 

algemeen overgangsrecht van een nieuw bestemmingsplan mag worden gebracht.29  

In gevallen waarin de bewoners een gevorderde leeftijd hebben bereikt, en dus in zekere zin de verwachting 

bestaat dat de permanente bewoning van een recreatiewoning binnen overzienbare tijd zal eindigen, kan 

toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht een goede optie zijn.30 Ook een onrechtmatige situatie die 

zich al decennialang voordoet zonder dat daartegen handhavend is opgetreden kan zich goed lenen voor 

toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht omdat het in zo’n geval onbillijk is om zonder een vorm van 

overgangsrecht het gebruik niet langer toe te staan.31  

Vanzelfsprekend spelen ook belangen van derde-belanghebbenden een rol in de afweging om wel of niet voor 

toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht te kiezen. Denk aan omwonenden die van mening zijn dat 

een recreatiewoning te dicht op hun woning staat en eisen dat het college door handhavend op te treden een 

einde maakt aan de onzekere situatie. Of een exploitant van een recreatiepark die van mening is dat het 

karakter van zijn park wordt aangetast door permanente bewoning van recreatiewoningen.32 Dergelijke 

belangen zouden er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat een bestuursorgaan in een bepaalde situatie besluit 

om bepaald gebruik onder persoonsgebonden overgangsrecht te brengen in plaats van dit positief te 

bestemmen of onder toepassing van een uitsterfregeling te brengen.  

2.3 Toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht inzake illegaal bestaand gebruik   
Aan een bestaande illegale situatie kunnen door betrokkenen geen rechten worden ontleend. Bij het 

vaststellen van een nieuw bestemmingsplan bestaat voor een bestuursorgaan dan ook geen verplichting om 

 
26 ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459, ABRvS 17 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5204 en ABRvS 18 

mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304.  
27 Scheltens-Fokke en Buuren, Van 2007.  
28 Nijmeijer 2012 en Vries, De 1994.  
29 ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459, ABRvS 17 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5204, ABRvS 20 mei 

2015, ECLI:NL:RVS:2015:1583, ABRvS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:203. 
30 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2008 en ABRvS 9 augustus 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:2147.  
31 ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304, ABRvS 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3271.  
32 ABRvS 2 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ6686, ABRvS 17 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4571, ABRvS 8 juli 

2015, ECLI:NL:RVS:2015:2171, ABRvS 3 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2210 en ABRvS 25 september 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3271.  
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dergelijk illegaal gebruik positief te bestemmen. Een bestuursorgaan dient af te wegen of voortzetting van de 

bestaande illegale situatie in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en dus gelegaliseerd kan 

worden.33 Situaties die uiteindelijk niet positief bestemd worden zijn in het kader van deze scriptie interessant. 

Dergelijk illegaal gebruik kan zoals gezegd niet onder de werking van algemeen overgangsrecht worden 

gebracht.34 Dit is ook logisch wanneer je bedenkt dat algemeen overgangsrecht dient ter bescherming van 

gerechtvaardigde rechten en belangen van een gebruiker. In een illegale situatie is er geen sprake van 

gerechtvaardigde rechten en belangen. Als dergelijk gebruik onder algemeen overgangsrecht zou worden 

gebracht, zouden er immers rechten worden toegekend aan een gebruiker aan wie die rechten niet 

toekomen.35 In de meeste gevallen zal het illegale gebruik, wanneer dit niet gelegaliseerd wordt, al dan niet 

door handhavend optreden van het bevoegd gezag moeten eindigen. Op het college rust immers een 

beginselplicht tot handhaving.36  

Er zijn echter situaties waarin een bestuursorgaan het wenselijk acht om tijdelijk te voorzien in de mogelijkheid 

om het illegale gebruik onder het nieuwe bestemmingsplan voort te zetten. De situatie waarin een 

recreatiewoning al tientallen jaren permanent wordt bewoond, zonder dat hiertegen handhavend is 

opgetreden, is hier een voorbeeld van.37 Persoonsgebonden overgangsrecht kan in zo’n situatie uitkomst 

bieden. Een gemeenteraad kan met toepassing van deze planregeling als het ware een (beperkte) uitzondering 

maken op artikel 3.2.2 lid 4. De met naam genoemde gebruiker, voor wie persoonsgebonden overgangsrecht 

geldt, mag het illegale gebruik voortzetten totdat dit wordt beëindigd. Artikel 3.2.3 Bro biedt de juridische 

grondslag voor de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in een bestaande illegale situatie. 

Wanneer toepassing van artikel 3.2.2 vierde lid Bro zou kunnen leiden tot een onbillijkheid van overwegende 

aard voor één of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

een recreatiewoning gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kan een gemeenteraad 

met het oog op het op termijn beëindigen van de met het bestemmingsplan strijdige situatie, in het 

bestemmingsplan persoonsgebonden overgangsrecht opnemen.38 

2.4 Toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht inzake legaal bestaand gebruik, dat illegaal is 

aangevangen 

Met legaal gebruik dat illegaal is aangevangen wordt gedoeld op met een voorgaand bestemmingsplan strijdig 

gebruik dat onder algemeen overgangsrecht van dat bestemmingsplan is gebracht. De ultieme gedachte is dat 

gebruik dat onder de werking van algemeen overgangsrecht is gebracht binnen de planperiode van dat 

bestemmingsplan ten einde zal komen. Met algemeen overgangsrecht wordt immers beoogd om een tijdelijke 

situatie te overbruggen tot het moment dat de gewenste bestemming wordt verwezenlijkt.39 Het is echter niet 

altijd haalbaar om dergelijke gebruik binnen de planperiode te (doen) beëindigen. Als het niet is gelukt om het 

strijdige gebruik binnen de planperiode te beëindigen zal dit er in veel gevallen toe leiden dat de bestaande 

situatie en de daaruit voortvloeiende rechten en belangen in het nieuwe bestemmingsplan worden 

gerespecteerd, door die als zodanig te bestemmen. Dit vloeit voornamelijk voort uit het 

 
33 Buuren, van & Fokke 2010 en ABRvS 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1583. 
34 Artikel 3.2.2 lid 4 Bro 
35 ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459. 
36 https://vantill.nl/het-bestuursorgaan-en-de-beginselplicht-tot-handhaving/ en ABRvS 9 december 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:3771. 
37 ABRvS 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2459, ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2525 en ABRvS 25 september 

2019, ECLI:NL:RVS:2019:3271. 
38 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Nota van Toelichting 2008, 

https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2016/09/TT-RO-hoofdstuk-4.pdf, 
https://www.kienhuishoving.de/Static/Binaries/KHPU_PUBLICATION/Illegale%20situaties%20en%20de%20herziening%20v
an%20een%20bestemmingsplan.pdf en https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/blogreeks-illegale-permanente-bewoning-
recreatiewoningen-persoonsgebonden-overgangsrecht/, ABRvS 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:644, ABRvS 18 mei 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1304, ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:873, ABRvS 18  maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:817, ABRvS 
27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:963. 
39 Buuren, van, Nijmeijer en Robbe 2017, Holtkamp, Van Benthem & Keulen B.V. 2019, ABRVS 27 oktober 2004, 

ECLI:NL:RVS:2004:AR4638, AB 2005/4, ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459 en ABRvS 11 januari 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BV0555. 

https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2016/09/TT-RO-hoofdstuk-4.pdf
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rechtszekerheidsbeginsel, dat erop toeziet dat de gevestigde rechten en belangen van betrokkenen in acht 

worden genomen.40 

Het is niet zo dat een dergelijke bestaande situatie per se positief dient te worden bestemd. Dit is enkel 

mogelijk wanneer het gebruik volgens de gemeenteraad in overeenstemming is met een goede ruimtelijke 

ordening. Indien planologische inzichten daar, op basis van concrete feiten en omstandigheden, aanleiding toe 

geven en het belang bij de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en 

belangen, kunnen de gebruiksregels in een nieuw bestemmingsplan afwijken van de bestaande (legale) situatie. 

Bij zwaarwegende planologische inzichten kan onder meer worden gedacht aan het feit dat het ongewenst is 

om een bijgebouw als zelfstandige woonruimte te gebruiken of dat bij een bepaald gebouw de wettelijke 

voorkeursgrenswaarde voor geluidbelasting wordt overschreden.41   

De Afdeling heeft er in het algemeen grote moeite mee dat een bestaande legale situatie opnieuw onder 

algemeen overgangsrecht wordt gebracht.42 Overgangsrecht is niet bedoeld voor gebruik dat niet binnen de 

planperiode beëindigd zal worden. Gebruik dat reeds onder algemeen overgangsrecht van het voorgaande 

bestemmingsplan viel kan in beginsel in een nieuw plan dan ook niet opnieuw onder algemeen overgangsrecht 

worden gebracht. In Afdelingsjurisprudentie is duidelijk geworden dat bestaand gebruik alleen opnieuw onder 

gebruiksovergangsrecht kan worden gebracht wanneer voldoende aannemelijk is dat dit gebruik binnen de 

planperiode van het nieuwe bestemmingsplan zal worden beëindigd.43 Het is voor een bestuursorgaan heel 

lastig om dit voldoende aannemelijk te maken. Het is immers in handen van de betrokken gebruiker om te 

bepalen wanneer het gebruik ten einde komt. Daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat het 

gebruik onder het voorgaande bestemmingsplan al plaatsvond en gedurende die planperiode niet tot een 

einde is gekomen. Dit maakt het lastig om aannemelijk te maken dat het gebruik in de komende planperiode 

wel tot een einde zal komen, het college zou dan al moeten aangeven voornemens te zijn de betreffende 

gronden te verwerven door aankoop of onteigening.  

Een bestaande situatie die vanwege strijd met een goede ruimtelijke ordening in het nieuwe bestemmingsplan 

niet een positieve bestemming krijgt, niet opnieuw onder algemeen overgangsrecht kan worden gebracht en 

waarbij het college niet van doel is om, door aankoop of onteigening van de gronden, de situatie te beëindigen, 

kan in een nieuw bestemmingsplan onder persoonsgebonden overgangsrecht worden gebracht. Als een 

gemeenteraad het wenselijk acht om tijdelijk te voorzien in de mogelijkheid om het betreffende gebruik onder 

het nieuwe bestemmingsplan voort te kunnen zetten, is dit een bevredigende oplossing. In het verleden zorgde 

een dergelijke situatie voor hoofdbrekens bij bestuursorganen. Een voorbeeld van zo’n situatie is het reeds 

tientallen jaren illegaal gebruiken van een recreatiewoning voor permanente bewoning, waartegen nimmer 

handhavend is opgetreden en wat uiteindelijk onder de werking van algemeen overgangsrecht is gebracht.44 

Een gemeenteraad wilde uiteindelijk graag een verandering doorvoeren in het planologische regime, maar 

doordat niet aannemelijk kon worden gemaakt dat het bestaande gebruik binnen de planperiode beëindigd 

zou worden, en de situatie dus niet onder algemeen overgangsrecht kon worden gebracht, moest hier veelal 

 
40 https://www.schenkeveldadvocaten.nl/moet-bestaand-legaal-gebruik-positief-worden-bestemd/, ABRvS 5 november 

2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG3386, ABRvS 24 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8412,  ABRvS 22 januari 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:151, ABRvS 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2023, ABRvS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:203.  
41 Vries, De 1994, ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304, ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:873, ABRvS 8 
augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2642 en ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:286 TBR 2020/36. 
42 Vries, De 1994, ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459, ABRvS 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1583 en 

ABRvS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:203. 
43 Buuren, Van 2014, ABRvS 17 juli 1997, ECLI:NL:RVS:1997:AP7082, BR 1998/206, ABRvS 23 juni 2004, 

ECLI:NL:RVS:2004:AP3353, ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459, ABRvS 17 augustus 2011, 
ECLI:NL:RVS:2011:BR5204, ABRvS 22 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5285, ABRvS 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:292, 
ABRvS 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2598 en ABRvS 6  juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1856 en  ABRvS 18 december 2020, 
ECLI:NL:RVS:2506.  
44 https://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/legaal-bestaand-gebruik-onder-het-

overgangsrecht-hoe-opnieuw-te-bestemmen/, ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2525, ABRvS 25 september 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3271. 
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van af worden gezien.45 Het toepassen van persoonsgebonden overgangsrecht in een dergelijke situatie is 

mede met het oog daarop door de Afdeling als een mogelijkheid geaccepteerd. Deze mogelijkheid wordt 

gestoeld op artikel 3.2.3 Bro. In dat artikel wordt het toepassen van persoonsgebonden overgangsrecht in een 

bestaande illegale situatie wettelijk mogelijk gemaakt. De Afdeling interpreteert dat wetsartikel zo dat ook in 

een bestaande, met het vorige bestemmingsplan strijdige, situatie die onder de beschermende werking van 

algemeen overgangsrecht was gebracht, voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht kan worden 

gekozen. Vereist is wel dat het dienovereenkomstig bestemmen van dat gebruik naar het oordeel van de raad 

niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, dat het gebruik niet (opnieuw) onder 

algemeen overgangsrecht kan worden gebracht en het college geen aanleiding ziet actief over te gaan tot 

beëindiging van de situatie door aankoop of onteigening.46  

De mogelijkheden voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht inzake een dergelijke bestaande 

legale situatie zijn de laatste jaren meer en meer ingedamd. De in het volgende hoofdstuk te bespreken 

uitsterfregeling lijkt de ‘voorkeur’ van de Afdeling te genieten als het gaat om de toepassing in een bestaande 

legale situatie. Enkel in uitzonderingssituaties lijkt de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht nog 

mogelijk. Er moeten zich bijzondere omstandigheden voordoen. Dit kan voortkomen uit de aard van het 

gebruik dat op grond van het overgangsrecht mag worden uitgevoerd, de omstandigheid dat een bepaalde 

vorm van gebruik in het verleden op illegale wijze is ontstaan en de vraag welk nadeel de beperking van het 

overgangsrecht voor de gebruiker met zich brengt. De ‘kentering’ van het toepassen van persoonsgebonden 

overgangsrecht in een dergelijke legale bestaande situatie naar de uitsterfregeling wordt in hoofdstuk 4 

beschreven. In hoofdstuk 5 komt naar voren onder welke specifieke bijzondere omstandigheden dan nog wel 

voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht mag worden gekozen.47 

  

 
45 ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459, ABRvS 17 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5204, ABRvS 22 
augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5285 en ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304.  
46 https://www.francadamen.com/omgevingsrecht/heldere-uitspraak-persoonsgebonden-overgangsrecht/, 

https://www.jurable.nl/blog/2020/08/11/overgangsrecht-eindigt-mogelijkheden, ABRVS 27 oktober 2004, 
ECLI:NL:RVS:2004:AR4638, AB 2005/4, ABRvS 27 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU0088, ABRvS 22 november 2006, 
ECLI:NL:RVS:2006:AZ2809, ABRvS 2 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA4138, ABRvS 18 april 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC9619, 
ABRvS 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9607, ABRvS 18 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5400, ABRvS 30 november 
2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU6345, ABRvS 18 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2452, ABRvS 1 juni 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1514, ABRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2350 en ABRvS 5 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:374. 
47 https://www.kienhuishoving.nl//nl/blogs/opnemen-persoonsgebonden-overgangsrecht-let-op-de-motivering/, 

https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2016/09/TT-RO-hoofdstuk-4.pdf,  ABRvS 30 oktober 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:1722, ABRvS 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:670, ABRvS 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2023, ABRvS 
16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2598, ABRvS 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3065, ABRvS 17 september 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3390, JM 2014/143, ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3397, ABRvS 24 september 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3487, ABRvS 26 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4228, ABRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:6 en 
ABRvS 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3271.  
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Hoofdstuk 3 Uitsterfregeling  

3.1 Inleiding 
Het opnemen van een uitsterfregeling in een bestemmingsplan is een manier waarop het bevoegd gezag 

permanente bewoning van recreatiewoningen kan reguleren. Een uitsterfregeling inzake permanente 

bewoning van een recreatiewoning zou inhouden dat de betreffende recreatiewoning als zodanig wordt 

bestemd met de daarbij behorende bouwregels, maar dat in afwijking van het verbod op permanente 

bewoning dit in die specifieke situatie wordt toegestaan. Zodra de permanente bewoning voor de duur van een 

bepaalde periode gestaakt is geweest, mag dit niet worden hervat.48 De uitsterfregeling is dan komen te 

vervallen. Met toepassing van een uitsterfregeling wordt recht gedaan aan de gevestigde rechten en belangen 

van een gebruiker en wordt toegewerkt naar een verandering in het planologische regime. In dit hoofdstuk 

wordt beschreven en geanalyseerd wat een uitsterfregeling inhoudt en wat de juridische grondslag van deze 

planregeling is. Ook in dit hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt tussen illegaal en legaal bestaand 

gebruik. Het lijkt er op voorhand namelijk op dat een uitsterfregeling niet kan worden toegepast in een illegale 

situatie en wel in een legale situatie.  

3.2 Wat is een uitsterfregeling? 

Een uitsterfregeling wordt beschouwd als een bijzondere mengvorm van overgangsrecht en positief 

bestemmen. Er is niet daadwerkelijk sprake van een positieve bestemming. Een uitsterfregeling heeft geen 

legaliserende werking.49 De regeling houdt kortgezegd in dat bepaald bestaand gebruik in een nieuw 

bestemmingsplan wordt toegestaan, maar dat dit, nadat dit voor een bepaalde periode gestaakt is geweest, 

niet mag worden hervat.50 In feite komt het erop neer dat als aanvulling op de gebruiksregels bij een bepaalde 

bestemming wordt bepaald dat een specifieke bestaande situatie blijft toegestaan zolang dit gebruik wordt 

voortgezet zonder dat dit voor de duur van een bepaalde periode gestaakt is geweest.  Een uitsterfregeling kan 

in de doeleindenomschrijving of gebruiksregels van een bestemming of in de overgangs- en slotregels van een 

bestemmingsplan worden opgenomen.51 De betreffende gronden krijgen als het ware twee bestemmingen, 

namelijk de door de gemeenteraad gewenste bestemming en een bestemming conform het bestaande 

gebruik.52 
Meestal wordt een bestaande legale situatie positief bestemd in een nieuw bestemmingsplan. Het kan echter 

voorkomen dat de gebruiksregels in een nieuw bestemmingsplan afwijken van de feitelijke situatie. 

Bestuursorganen moeten in zo’n situatie wel rekening houden met bestaande rechten en belangen van de 

huidige gebruiker. Hieruit vloeit de verplichting voort om in een nieuw bestemmingsplan algemeen 

gebruiksovergangsrecht op te nemen. Algemeen gebruiksovergangsrecht biedt de gebruiker de mogelijkheid 

om het gebruik, dat ruimtelijk gezien ongewenst is, voort te zetten onder het nieuwe bestemmingsplan totdat 

dit gebruik beëindigd wordt.53  

De doelstelling van gebruiksovergangsrecht is, net als bij een uitsterfregeling, om het ongewenste gebruik te 

beëindigen en de bestemming die aan de gronden is toegekend te realiseren. Een uitsterfregeling en 

gebruiksovergangsrecht hebben gemeen dat beide regelingen zaaksgebonden zijn. Een verschil tussen beide 

regelingen is dat onder een uitsterfregeling het betreffende gebruik expliciet in het nieuwe bestemmingsplan 

wordt mogelijk gemaakt, terwijl bij een normale overgangsrechtelijke bepaling het bestaande illegale gebruik 

juist wordt weg bestemd.54  

 
48 Struiksma 2008, ABRvS 15 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0162 en ABRvS 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3736. 
49 Koolen 2017, ABRvS 16 februari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS6193 en ABRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1952. 
50 ABRVS 30 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1722 en ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3390, JM 2014/143. 
51 ABRvS 16 februari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS6193, ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3397, ABRvS 21 oktober 
2015, ECLI:NL:RVS:2015:3244 en ABRvS 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:383. 
52 Buuren, Van 2014. 
53 Buuren, van, Nijmeijer en Robbe 2017, Holtkamp, Benthem, van & Keulen B.V. 2019, ABRvS 11 januari 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BV0555 en ABRvS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1563. 
54 https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-uitsterfregeling-het-bestemmingsplan/ en ABRvS 20 juni 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BW8880. 
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Bij de toepassing van een uitsterfregeling wordt het gewenste gebruik als zodanig bestemd met de daarbij 

behorende bouwregels, terwijl tegelijkertijd in afwijking van het gebruiksverbod zoals vervat in artikel 2.1 lid 1 

onder c van de Wabo, het bestaande ongewenste gebruik blijft toegestaan, totdat dit voor een bepaalde vooraf 

vastgestelde periode gestaakt is geweest.55 Die periode wordt de onderbrekingstermijn genoemd.56 Voor de 

toepassing van een uitsterfregeling bestaat geen wettelijk vastgestelde onderbrekingstermijn. De duur van 

deze termijn wordt gebaseerd op Afdelingsjurisprudentie en kan variëren tussen één en drie jaar.57 Een 

uitsterfregeling bewerkstelligt dat de huidige gebruiker en zijn rechtsopvolgers het ongewenste gebruik kunnen 

voortzetten tot het moment dat dit langer dan die termijn gestaakt is geweest. Daarna vervalt de 

uitsterfregeling en treedt de ‘nieuwe’ bestemming in werking.  

Om een uitsterfregeling te kunnen toepassen zal een bestuursorgaan aan de hand van concrete feiten en 

omstandigheden moeten aantonen dat het bestaande gebruik op het moment van vaststelling van het nieuwe 

bestemmingsplan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar dat de ruimtelijke effecten 

van het gebruik in de toekomst niet langer wenselijk zijn.58 Met de toepassing van een uitsterfregeling worden 

enerzijds de rechten en belangen van de huidige gebruiker in acht genomen en anderzijds wordt perspectief 

geboden op een nieuwe planologische situatie.59 In sommige gevallen zal een gemeenteraad bij de keuze voor 

een uitsterfregeling de belangen van derde-belanghebbenden moeten meewegen. Denk aan omwonenden die 

vinden dat een recreatiewoning te dicht op hun eigendom staat of een exploitant van een recreatiepark die 

oppert dat er inkomstenderving optreedt door permanente bewoning van recreatiewoningen.60 Die 

belanghebbenden willen dat er spoedig een eind aan het gebruik komt.61 Dit kan voor een gemeenteraad reden 

zijn om in plaats van een positieve bestemming te kiezen voor de toepassing van een uitsterfregeling. Aan de 

andere kant leiden dergelijke geluiden er soms ook toe dat voor toepassing van persoonsgebonden 

overgangsrecht wordt gekozen in plaats van een uitsterfregeling.   

Net als persoonsgebonden overgangsrecht is een uitsterfregeling een tijdelijke regeling.62 Een uitsterfregeling is 

echter ruimer van aard dan persoonsgebonden overgangsrecht. Persoonsgebonden overgangsrecht eindigt op 

het moment dat de aangewezen persoon het gebruik staakt, terwijl bij een uitsterfregeling ook rechtsopvolgers 

het gebruik kunnen voortzetten. Doordat een uitsterfregeling niet persoonsgebonden is en omdat voor een 

ieder duidelijk is dat het ongewenste gebruik op rechtmatige wijze plaatsvindt biedt deze regeling, volgens de 

Afdeling, meer rechtszekerheid.63 Naast rechtszekerheid speelt ook het financiële aspect een belangrijke rol. 

Wanneer bijvoorbeeld permanente bewoning van een recreatiewoning onder persoonsgebonden 

overgangsrecht is gebracht, betekent dit dat eventuele kopers de recreatiewoning enkel mogen gebruiken voor 

de eigenlijke bestemming, recreëren. Financieel gezien is dit voor de verkoper minder interessant dan wanneer 

 
55 https://www.sdu.nl/content/sign-bestemmingsplan-en-keuze-voor-persoonsgebonden-overgangsrecht-uitsterfregeling-

wro-abrvs-7, https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2016/09/TT-RO-hoofdstuk-4.pdf , ABRvS 1 februari 
2017, ECLI:NL:RVS:2017:246 en ABRvS 15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:398. 
56 Koolen 2017, ABRvS 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:383 en ABRvS 15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:398. 
57 ABRvS 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3244, ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:493, ABRvS 15 mei 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1563, ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1757 en ABRvS 8 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1030. 
58 ABRvS 30 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1722, ABRvS 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:670, ABRvS 29 maart 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:868 en ABRvS 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2106. 
59 https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-uitsterfregeling-het-bestemmingsplan/ en ABRvS 20 juni 2012, 

ECLI:NL:RVS:2012:BW8880.  
60 ABRvS 9 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY7993, ABRvS 16 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1515, ABRvS 2 juli 2014, 

ECLI:NL:RVS:2014:2403, ABRvS 17 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4571, ABRvS 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2171, 
ABRvS 3 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2210 en ABRvS 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3271. 
61 ABRVS 9 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY7993 en ABRvS 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2403. 
62 ABRvS 9 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY7993 en ABRvS 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:670. 
63 https://www.navigator.nl/document/ide3d68dda74bf41f59746365365851b02?ctx=WKNL_CSL_1520, 
https://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/legaal-bestaand-gebruik-onder-het-overgangsrecht-
hoe-opnieuw-te-bestemmen/, ABRvS 30 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1722, ABRvS 17 september 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3390, JM 2014/143, ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304. 
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rechtsopvolgers, bij toepassing van een uitsterfregeling, de recreatiewoning ook voor permanente bewoning 

mogen gebruiken. De prijs van recreatiewoningen ligt nou eenmaal lager dan die van ‘reguliere woningen’.64 

Uit de Afdelingsjurisprudentie blijkt dat gebruikers geregeld in verweer komen tegen de beslissing van een 

gemeenteraad om hun gebruik onder de werking van persoonsgebonden overgangsrecht te plaatsen. Zij 

dragen dan aan dat het betreffende gebruik onder de werking van een uitsterfregeling gebracht zou moeten 

worden. Gemeenteraden geven vaak juist de voorkeur aan persoonsgebonden overgangsrecht. De terechte 

verwachting is namelijk dat dan eerder een einde aan de ongewenste situatie komt.65 Immers bij 

persoonsgebonden overgangsrecht eindigt het gebruik al wanneer de huidige gebruiker dit gebruik stopt terwijl 

bij een uitsterfregeling ook de rechtsopvolgers het gebruik nog kunnen voortzetten. 

De wettelijke grondslag voor een uitsterfregeling ligt in artikel 3.1 van de Wro. Dit artikel bevat de kernbepaling 

van een bestemmingsplan. Aan een gemeenteraad wordt de bevoegdheid en verplichting gegeven om voor het 

gehele grondgebied één of meer bestemmingsplannen vast te stellen, waarin ten behoeve van een goede 

ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog op 

die bestemming regels worden gegeven. Met inachtneming van dit artikel heeft de Afdeling een 

uitsterfregeling als vorm van positief bestemmen aangemerkt, waarbij het gebruik, wanneer dit beëindigd is, 

niet opnieuw aanvang mag nemen.66  

3.3  Toepassing van een uitsterfregeling inzake bestaand legaal gebruik, dat illegaal is aangevangen 

Met legaal gebruik dat illegaal is aangevangen wordt gedoeld op bestaand gebruik dat in strijd was met de 

regels van een voorgaand bestemmingsplan, maar daarin onder de bescherming van algemeen 

gebruiksovergangsrecht is gebracht. Gebruiksovergangsrecht is erop gericht het bestaande gebruik te 

beëindigen, zodat de bestemming die aan de gronden is toegekend kan worden verwezenlijkt. Er wordt beoogd 

een tijdelijke situatie te overbruggen totdat de gewenste bestemming wordt verwezenlijkt.67 

Wanneer het ongewenste gebruik niet binnen de planperiode van het voorgaande bestemmingsplan is 

geëindigd zal dit er, met inachtneming van het rechtszekerheidsbeginsel, meestal toe leiden dat de bestaande 

situatie in een nieuw bestemmingsplan positief wordt bestemd.68 Indien planologische inzichten daartoe 

aanleiding geven en het belang bij een andere bestemming zwaarder weegt dan gevestigde rechten en 

belangen, kunnen de gebruiksregels in een nieuw bestemmingsplan afwijken van de bestaande situatie. Die 

zwaarwegende planologische inzichten kunnen bestaan uit het feit dat het ongewenst is om een bijgebouw of 

(bollen)schuur als zelfstandige woonruimte te gebruiken of dat sprake is van ‘wonen achter wonen’.69 

 
64 Jonge, De 2017, https://www.omgevingswet.net/item/4089-persoonsgebonden-overgangsrecht-of-uitsterfregeling, 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vrees-voor-waardedaling-
vakantiehuis~bbb5f05e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F en ABRvS 26 maart 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:1052. 
65 ABRvS 22 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5285, ABRvS 14 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:697, ABRvS 30 oktober 
2013, ECLI:NL:RVS:2013:1722, ABRvS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:93, ABRvS 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:670, 
ABRvS 20 augustus 2014, ECLI:NLRVS:2014:3065, ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3390, JM 2014/143, ABRVS 
24 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3487, ABRvS 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:383, ABRvS 18 mei 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1304 en ABRvS 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:963. 
66 Buuren, Van 2014, Koolen 2017, https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-uitsterfregeling-het-bestemmingsplan/, 

ABRvS 26 november 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG5339, ABRvS 20 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR2305 en ABRvS 20 juni 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BW8880. 

67 Buuren, van, Nijmeijer en Robbe 2017, Holtkamp, Benthem, van & Keulen B.V. 2019, ABRVS 27 oktober 2004, 

ECLI:NL:RVS:2004:AR4638, AB 2005/4, ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459 en ABRvS 11 januari 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BV0555. 
68 https://www.schenkeveldadvocaten.nl/moet-bestaand-legaal-gebruik-positief-worden-bestemd/, ABRvS 5 november 

2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG3386, ABRvS 24 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8412,  ABRvS 22 januari 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:151, ABRvS 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2023 en ABRvS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:203. 
69 Vries, De 1994, ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304, ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:873, ABRvS 8 
augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2642 en ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:286 TBR 2020/36. 
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Dergelijk bestaand gebruik kan in beginsel niet opnieuw onder algemeen overgangsrecht worden gebracht.70 

Algemeen overgangsrecht is, zoals de Afdeling heeft overwogen, niet bedoeld voor gebruik dat niet binnen de 

planperiode beëindigd zal worden. Wel is hierop een uitzonderingsmogelijkheid vastgesteld. Wanneer 

voldoende aannemelijk is gemaakt dat het ongewenste bestaande gebruik binnen de planperiode van het 

nieuwe bestemmingsplan wordt beëindigd, mag dit opnieuw onder algemeen gebruiksovergangsrecht worden 

gebracht.71  

In gevallen waarin positief bestemmen en opnieuw onder het algemeen overgangsrecht brengen van het 

gebruik niet mogelijk is en waarbij een gemeenteraad niet voornemens is door aankoop of onteigening van de 

gronden op korte termijn een einde te maken aan de situatie kan in een nieuw bestemmingsplan voor 

toepassing van een uitsterfregeling worden gekozen.72 Het gewenste gebruik wordt als zodanig bestemd, met 

de daarbij behorende bouwregels, terwijl tegelijkertijd het bestaande ongewenste gebruik blijft toegestaan 

totdat dit voor de duur van de onderbrekingstermijn gestaakt is geweest. Op deze manier wordt (tijdelijk) 

voorzien in de mogelijkheid om het ongewenste gebruik voort te zetten.  

Een reeds tientallen jaren bestaande situatie waarin een recreatiewoning permanent wordt bewoond, 

waartegen nooit handhavend is opgetreden en die onder algemeen overgangsrecht van een voorgaand 

bestemmingsplan is gebracht is bijvoorbeeld geschikt voor toepassing van een uitsterfregeling.73 In zo’n situatie 

zal een gemeenteraad een gemotiveerde keuze moeten maken tussen de toepassing van persoonsgebonden 

overgangsrecht of een uitsterfregeling.74 Zoals gezegd krijgt de uitsterfregeling in dergelijke situaties de 

voorkeur van de Afdeling.75 In beginsel zal een bestuursorgaan in zo’n situatie dan ook voor toepassing van een 

uitsterfregeling moeten kiezen. Enkel wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen kan voor de 

toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht worden gekozen.76  

3.4 Kan een uitsterfregeling worden toegepast in een bestaande illegale situatie?  
Bij vaststelling van een nieuw bestemmingsplan bestaat geen verplichting om illegaal gebruik positief te 

bestemmen, simpelweg omdat aan dergelijk gebruik geen rechten ontleend kunnen worden. Wel moet een 

bestuursorgaan overwegen of een positieve bestemming tot de mogelijkheden behoort. Dit kan het geval zijn 

 
70 Vries, De 1994, ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459, ABRvS 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1583 en 

ABRvS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:203. 
71 Buuren, Van 2014, https://www.ogr-updates.nl/commentaar/208840?skip_boomportal_auth=1, ABRvS 17 juli 1997, 
ECLI:NL:RVS:1997:AP7082, BR 1998/206, ABRvS 23 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP3353, ABRvS 10 november 2004, 
ECLI:NL:RVS:2004:AR5459, ABRvS 17 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5204, ABRvS 22 augustus 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BX5285, ABRvS 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:292, ABRvS 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2598, ABRvS 20 
mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1583, ABRvS 6  juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1856, ABRvS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:203 
en ABRvS 18 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2506. 
72 Buuren, Van 2014, https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-uitsterfregeling-het-bestemmingsplan, 

https://www.peelenmaas.eu/document.php?m=13&fileid=99403&f=286e10078e8c0a13413168f554a5b981&attachment=
0&c=43153, ABRvS 26 november 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG5339, ABRvS 20 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW8880, ABRvS 
22 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5285, ABRvS 19 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3642, ABRvS 30 oktober 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:1722, ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1433 en ABRvS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1563.  
73 https://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/legaal-bestaand-gebruik-onder-het-

overgangsrecht-hoe-opnieuw-te-bestemmen/, ABRvS 30 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1784, ABRvS 25 juli 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:2525, ABRvS 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3271 en ABRvS 6 november 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3736. 
74 ABRVS 27 oktober 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR4638, AB 2005/4 en ABRvS 27 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU0088. 
75 https://www.kienhuishoving.nl//nl/blogs/opnemen-persoonsgebonden-overgangsrecht-let-op-de-motivering/, 

https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2016/09/TT-RO-hoofdstuk-4.pdf, ABRvS 22 augustus 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BX5285, ABRvS 30 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1722, ABRvS 18 december 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:2506, ABRvS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:93, ABRvS 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:670, 
ABRvS 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:726, ABRvS 12 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:819, ABRvS 4 juni 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:2023, ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3397, ABRvS 17 september 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3390, JM 2014/143, ABRvS 24 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3487, ABRvS 26 november 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:4228, ABRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:6 en ABRvS 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:868. 
76 ABRvS 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3065, ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3390, JM 2014/143 en 
ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4642. 
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wanneer voortzetting van het gebruik in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.77 Duidelijk is 

in ieder geval dat, mocht er worden besloten om het gebruik niet positief te bestemmen, de bestaande situatie 

niet onder de werking van algemeen overgangsrecht gebracht kan worden. Dit volgt uit artikel 3.2.2 vierde lid 

Bro.78 

In de meeste gevallen zal illegaal gebruik, wanneer dit niet van een positieve bestemming wordt voorzien, 

moeten eindigen, al dan niet door handhavend optreden van het bestuursorgaan.79 In deze scriptie is duidelijk 

geworden dat, op grond van artikel 3.2.3 Bro, voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht kan 

worden gekozen in een dergelijke bestaande illegale situatie. Die planregeling wordt toegepast in situaties 

waarin een gemeenteraad wil voorzien in de mogelijkheid om illegaal gebruik tijdelijk te kunnen voortzetten. 

Tevens is besproken dat op grond van Afdelingsjurisprudentie voor toepassing van zowel persoonsgebonden 

overgangsrecht als een uitsterfregeling kan worden gekozen in een bestaande legale situatie. De vraag die nu 

nog voorligt is of een uitsterfregeling ook kan worden toegepast in een illegale bestaande situatie.  

Een uitsterfregeling bewerkstelligt dat de huidige gebruiker en eventuele rechtsopvolgers het gebruik kunnen 

voortzetten tot het moment dat dit langer dan de onderbrekingstermijn gestaakt is geweest.80 Toepassing van 

een uitsterfregeling in een illegale situatie zou tot gevolg kunnen hebben dat illegaal gebruik onder het nieuwe 

bestemmingsplan en wellicht zelfs onder opvolgende bestemmingsplannen wordt voortgezet. Dit lijkt mij 

onwenselijk. Immers, een situatie die in strijd met een goede ruimtelijke ordening wordt geacht en volgens een 

bestuursorgaan niet in aanmerking komt voor een positieve bestemming, zou op deze manier alsnog erg lang 

kunnen blijven voortbestaan. Toepassing van een uitsterfregeling in een bestaande legale situatie dient er 

overigens onder meer toe om bestaande rechten en belangen van de gebruiker te beschermen. Bij een illegale 

situatie is dit niet aan de orde, want er is geen sprake van gerechtvaardigde rechten en belangen. Wanneer 

toch voor toepassing van een uitsterfregeling zou worden gekozen zouden ten onrechte verregaande rechten 

worden toegekend aan illegaal gebruik.  

Duidelijk is in ieder geval dat er geen wettelijke regeling is die toepassing van een uitsterfregeling in een illegale 

bestaande situatie mogelijk maakt. Ook de Afdelingsjurisprudentie biedt die mogelijkheid niet. In uitspraken 

waarin de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht of een uitsterfregeling wordt aangevochten 

onderzoekt de Afdeling steevast op voorhand of sprake is van gebruik dat strijdig is met de regels van het 

voorgaande bestemmingsplan en of dat gebruik in dat of een eerder bestemmingsplan, onder de werking van 

algemeen overgangsrecht is gebracht. Als dit niet het geval is, is er sprake van illegaal gebruik. Op zo’n moment 

wordt geconcludeerd dat op een gemeenteraad geen onderzoeksplicht naar de mogelijke toepassing van een 

uitsterfregeling rust.81 Deze lijn komt heel duidelijk naar voren uit de Afdelingsjurisprudentie van de afgelopen 

twee decennia.82 Achter deze werkwijze schuilt in feite dezelfde redenatie als die ten grondslag ligt aan artikel 

3.2.2 lid 4 Bro. Illegaal gebruik kan immers ook niet onder de werking van algemeen overgangsrecht worden 

gebracht. Een gemeenteraad hoeft een uitsterfregeling dus niet te overwegen wanneer sprake is van illegaal 

gebruik. De Afdeling heeft gevonden dat bestuursorganen het voor betrokkenen ongunstigere 

persoonsgebonden overgangsrecht moeten toepassen in dergelijke situaties. Uit artikel 3.2.3 Bro volgt immers 

dat de wetgever dit zo ook bedoeld heeft.  

 
77 Buuren, van & Fokke 2010 en ABRvS 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1583. 
78 Nijmeijer 2012, Vries, De 1994 en ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459. 
79 https://vantill.nl/het-bestuursorgaan-en-de-beginselplicht-tot-handhaving/ en ABRvS 9 december 2015, 

ECLI:NL:RVS:2015:3771. 
80 https://www.sdu.nl/content/sign-bestemmingsplan-en-keuze-voor-persoonsgebonden-overgangsrecht-uitsterfregeling-

wro-abrvs-7, ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:246 en ABRvS 15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:398. 
81 ABRvS 19 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS3172, ABRvS 7 februari 2007, ECLI:NL:RVS:2007:AZ7961, ABRvS 18 december 
2013, ECLI:NL:RVS:2013:2452, ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1327 en ABRvS 21 oktober 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:3244, ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:246, ABRvS 15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:398, 
ABRvS 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1353 en ABRvS 20 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1265. 
82 Er is één afwijkende uitspraak van de Afdeling gevonden inzake de toepassing van een uitsterfregeling in een illegale 

bestaande situatie, zie hiervoor Koolen 2017 en ABRvS 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2171. 
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Hoofdstuk 4 De toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht en een 

uitsterfregeling in een bestaande legale situatie 

4.1 Inleiding 
Een bestaande legale situatie waarvoor in een nieuw bestemmingsplan niet een positieve bestemming zal 

worden opgenomen kan zowel onder de werking van persoonsgebonden overgangsrecht als onder een 

uitsterfregeling worden gebracht. Dit geldt overigens alleen wanneer die betreffende situatie niet opnieuw 

onder algemeen overgangsrecht gebracht kan worden en het college niet wil overgaan tot aankoop of 

onteigening van de gronden. In dit hoofdstuk wordt beknopt beschreven hoe deze twee planregels tot stand 

zijn gekomen. Tevens komen daarbij de veranderingen in de rechtspraak aan de orde die in de afgelopen 

decennia zijn opgetreden inzake de toepassing van deze mogelijkheden. Om een goed beeld te kunnen 

schetsen van de totstandkoming van de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in een legale 

bestaande situatie wordt eerst de invoering en de aanloop naar die invoering van persoonsgebonden 

overgangsrecht in een bestaande illegale situatie beschreven. 

4.2 De invoering van de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in een illegale bestaande 

situatie 
Begin jaren negentig waren bestuursorganen zoekende naar manieren om te voorkomen dat illegaal gebruik in 
een nieuw bestemmingsplan een positieve bestemming moest krijgen of onder algemeen overgangsrecht 
diende te worden gebracht. Destijds betekende het brengen van gebruik onder algemeen overgangsrecht vaak 
dat de situatie in de toekomst gelegaliseerd zou worden. Dat was niet altijd wenselijk.83   

In 1996 heeft de Afdeling ingestemd met de opname van een zogenaamde ‘Etten-leur clausule’ in een 
bestemmingsplan. Zo’n clausule bepaalt expliciet dat gebruik dat strijdig was met het voorgaande 
bestemmingsplan in het nieuwe plan wordt uitgesloten van algemeen overgangsrecht. Hiermee kan de 
beschermende werking van het overgangsrecht worden beperkt tot gebruik dat niet al volgens het eerdere 
bestemmingsplan illegaal was.84 

De instemming van de Afdeling met de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in zo’n illegale 
bestaande situatie komt naar mijn idee voor een deel voort uit bovengenoemde ontwikkelingen. Illegaal 
bestaand gebruik dat niet positief bestemd kon worden en dat kon worden uitgesloten van algemeen 
overgangsrecht, maar waartegen niet handhavend zou worden opgetreden, zorgde bij bestuursorganen 
namelijk voor problemen.85 Met het oog daarop heeft de Afdeling in 1998 ingestemd met de toepassing van 
persoonsgebonden overgangsrecht in een bestaande illegale situatie.86 Vanwege het nogal ingrijpende karakter 
van deze planregeling, in vergelijking met algemeen overgangsrecht, mocht dit alleen worden toegepast indien 
daartoe redenen bestonden die waren toegespitst op de omstandigheden van het geval.87    

Naar mijn mening is dit, in navolging op het instemmen met de toepassing van de ‘Etten-leur clausules’, een 
volgende stap in de goede richting geweest. Dit blijkt eigenlijk ook wel uit het feit dat deze mogelijkheid 
vandaag de dag is bestendigd in artikel 3.2.3 Bro. Persoonsgebonden overgangsrecht biedt het bevoegd gezag 
een mogelijkheid om een ongewenste illegale bestaande situatie, waarbij handhavend optreden een te 

 
83 Bestemmingsplannen van voor 1995 maakten vaak mogelijk dat strijdig gebruik kon worden voortgezet, ook als het 

daarvoor illegaal was. Groothuijse, Hillegers, Korsse, Lam, Nijmeijer en Schueler 2016, Vries, De 2005, KB 23 juni 1975, nr. 
15, BR 1975, p. 656, AB 1975, 291, KB 6 februari 1992, BR 1992/459, ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459 
en ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:286, TBR 2020/36. 
84 Vandaag de dag is deze regeling opgenomen in artikel 3.2.2 vierde lid Bro. VROM-Inspectie 2007, 
https://www.zwinkelsadvocaten.nl/blog/2015/overgangsrecht/ en ABRvS 15 april 1996, ECLI:NL:RVS:1996:BP8201. 
85 De situatie waarin een recreatiewoning al tientallen jaren permanent wordt bewoond, zonder dat hiertegen handhavend 
is opgetreden, is een voorbeeld van een situatie waarin een gemeente het niet toepasselijk vond om nog te handhaven, zie 
ABRvS 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2459, ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2525 en ABRvS 25 september 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:3271. 
86 Buuren, Van 2002, ABRvS 10 september 1998, ECLI:NL:RVS:1998:AP6383, ABRvS 24 juli 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE5695, 

ABRvS 7 augustus 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE6238 en ABRvS 27 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AL1442.  
87 ABRVS 19 februari 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF4727, Gst. 7195/179.  
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rigoureuze maatregel is, geleidelijk te laten verdwijnen zonder dat daarmee de bestaande gebruiker wordt 
gedwongen om het gebruik te beëindigen.88 

4.3 De invoering van de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in een legale bestaande 

situatie 
Dat in de vorige paragraaf is ingezoomd op de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in een 
bestaande illegale situatie is niet zonder reden. De totstandkoming en toepassing van die planregeling in een 
bestaande legale situatie is namelijk sterk gebaseerd op die ontwikkeling. 

Inzake bestaand gebruik dat onder de werking van algemeen overgangsrecht van het voorgaande plan viel 
worstelden gemeenteraden vaak met het vinden van een geschikte oplossing, wanneer dat gebruik in het 
nieuwe bestemmingsplan niet positief bestemd kon worden en niet tot aankoop of onteigening van de gronden 
werd overgegaan.89 Dit werd mede ingegeven door het feit dat het vanaf medio 2004 niet langer verplicht was 
om dergelijk bestaand legaal gebruik in een nieuw bestemmingsplan opnieuw onder de werking van algemeen 
overgangsrecht te brengen.90 Een ongewenste situatie kon hierdoor niet langer via die weg in opeenvolgende 
bestemmingsplannen blijven voortbestaan. Handhavend optreden is echter geen mogelijkheid, omdat het 
immers om een legale situatie gaat. Gemeenteraden wilden graag veranderingen doorvoeren in hun ruimtelijke 
regime maar kwamen daar niet aan toe. 

Om bestuursorganen in dergelijke situaties op weg te helpen heeft de Afdeling eind 2004 ingestemd met het 
toepassen van persoonsgebonden overgangsrecht in een bestaande legale situatie.  

Met persoonsgebonden overgangsrecht kunnen gemeenteraden kiezen voor een planregeling waarmee een 

ongewenste situatie, op geleidelijke wijze, binnen meestal een redelijk tijdsbestek zal eindigen. Dat het 

betreffende gebruik onder algemeen overgangsrecht van het voorgaande plan viel en daarin dus niet een 

positieve bestemming had, impliceert min of meer al dat het niet de gewenste bestemming is voor de 

betreffende gronden. Ruimtelijk gezien vindt een gemeenteraad het dus onwenselijk om het gebruik voort te 

zetten. Meest praktische oplossing is dan om de betreffende gebruiker ‘in zijn waarde te laten’ en nadat het 

gebruik, om wat voor reden dan ook, door hem is beëindigd, in te zetten op een bestemming die wenselijk is 

voor deze gronden.91 Tot begin 2004 was de Afdeling nog niet toe aan een dergelijke uitspraak. Dit had 

voornamelijk te maken met het feit dat inzake een legale bestaande situatie rechten en belangen van de 

gebruiker in het geding zijn waarmee rechtvaardig moet worden omgesprongen.92 Desondanks ben ik van 

mening  dat het instemmen met de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in een legale bestaande 

situatie een weloverwogen en gegronde keuze is geweest van de Afdeling.  

 
88 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2008, 

https://www.kienhuishoving.de/Static/Binaries/KHPU_PUBLICATION/Illegale%20situaties%20en%20de%20herziening%20v
an%20een%20bestemmingsplan.pdf en https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/blogreeks-illegale-permanente-bewoning-
recreatiewoningen-persoonsgebonden-overgangsrecht/, https://www.vanleijenacademie.nl/wp-
content/uploads/2016/09/TT-RO-hoofdstuk-4.pdf, ABRvS 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:644, ABRvS 14 maart 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:873, ABRvS 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:963 en ABRvS 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:817.  
89Buuren, Van & Fokke 2010 en 
https://www.navigator.nl/document/id31a561b5c2fa4959b358c513341101b8?ctx=WKNL_CSL_3. 
90Buuren, Van 2014, Zundert, Van 2021, https://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/legaal-

bestaand-gebruik-onder-het-overgangsrecht-hoe-opnieuw-te-bestemmen/, ABRvS 10 november 2004, 
ECLI:NL:RVS:2004:AR5459, ABRvS 17 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5204 en ABRvS 16 juli 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:2598.   
91 Struiksma 2008, https://www.francadamen.com/omgevingsrecht/heldere-uitspraak-persoonsgebonden-

overgangsrecht/, ABRvS 27 oktober 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR4638, AB 2005/4, ABRvS 10 november 2004, 
ECLI:NL:RVS:2004:AR5459, ABRvS 2 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA4138, ABRvS 2 september 2009, 
ECLI:NL:RVS:2009:BJ6686, ABRvS 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9607 en ABRvS 29 december 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BO9170. 
92 Buuren, van & Fokke 2010. In uitspraak ABRvS 31 maart 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO6547 werd overwogen dat het onder 
persoonsgebonden overgangsrecht brengen van bestaand legaal gebruik gepaard zou kunnen gaan met een aanzienlijke 
aantasting van de belangen van rechthebbenden. Persoonsgebonden overgangsrecht is immers beperkter dan algemeen 
overgangsrecht. Op dat moment kwam de Afdeling dan ook nog tot de conclusie dat onder persoonsgebonden 
overgangsrecht brengen van een legale bestaande situatie, wanneer daartoe geen bijzondere omstandigheden bestonden, 
strijd zou opleveren met het rechtszekerheidsbeginsel. 

https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2016/09/TT-RO-hoofdstuk-4.pdf
https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2016/09/TT-RO-hoofdstuk-4.pdf
https://www.francadamen.com/omgevingsrecht/heldere-uitspraak-persoonsgebonden-overgangsrecht/
https://www.francadamen.com/omgevingsrecht/heldere-uitspraak-persoonsgebonden-overgangsrecht/
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Vereist is dat het dienovereenkomstig bestemmen van het betreffende gebruik naar het oordeel van de raad 

niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, dat het gebruik niet (opnieuw) onder 

algemeen overgangsrecht kan worden gebracht en het college geen aanleiding ziet actief over te gaan tot 

beëindiging van de situatie door aankoop of onteigening.93 Persoonsgebonden overgangsrecht waarborgt dat 

het ongewenste gebruik op den duur zal uitsterven en de situatie in overeenstemming met een goede 

ruimtelijke ordening kan worden gebracht. De huidige gebruiker kan het gebruik blijven voortzetten, in die zin 

worden zijn rechten gewaarborgd. Mocht hij toch menen schade te ondervinden van het feit dat het bestaande 

gebruik onder persoonsgebonden overgangsrecht wordt gebracht, kan hij daartoe een planschadeprocedure 

opstarten.94  

Opvallend is overigens dat de Afdeling pas in 2011 met een soort van nadere motivatie of eigenlijk een striktere 
uitleg naar voren komt van de in 2004 ingezette jurisprudentielijn.95 Aangegeven wordt dat artikel 3.2.3 Bro zo 
wordt geïnterpreteerd dat hiermee ook de mogelijkheid wordt geboden om persoonsgebonden 
overgangsrecht toe te passen in een bestaande legale situatie. Persoonsgebonden overgangsrecht kan echter 
enkel en alleen worden toegepast wanneer het dienovereenkomstig bestemmen van het bestaande gebruik 
naar het oordeel van de gemeenteraad weliswaar niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke 
ordening, maar geen aanleiding wordt gezien om actief over te gaan tot beëindiging van het gebruik door 
aankoop of onteigening.96 

4.4 De invoering van de toepassing van een uitsterfregeling in een bestaande legale situatie  
Naast persoonsgebonden overgangsrecht kan een bestaande legale situatie in een bestemmingsplan ook onder 

de werking van een uitsterfregeling worden gebracht. Al in 1994 heeft de Kroon, de voorganger van de Afdeling 

inzake de behandeling van bestemmingsplanberoepen, ingestemd met toepassing van een uitsterfregeling.97 

Deze planregeling is in de daaropvolgende jaren maar van beperkte betekenis gebleken, in de 

Afdelingsjurisprudentie bijvoorbeeld komt een uitsterfregeling tot 2011 maar sporadisch naar voren.98 Min of 

meer gelijktijdig met uitspraken van de Afdeling waarin de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht 

in een bestaande legale situatie strenger wordt beoordeeld, komt hier enige verandering in. De Afdeling brengt 

vanaf dat moment uit eigen beweging meer en meer de mogelijkheid voor het toepassen van een 

uitsterfregeling in een bestaande legale situatie naar voren.99 Deze ontwikkeling komt min of meer uit de lucht 

vallen, uit literatuur- en jurisprudentieonderzoek komt namelijk niet naar voren dat er gegronde kritiek was op 

de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in een bestaande legale situatie.  

Halverwege 2013 vindt de definitieve ‘omslag’ van de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht naar 
de toepassing van een uitsterfregeling in een bestaande legale situatie plaats. Volgens de Afdeling ligt het op 

 
93 https://www.francadamen.com/omgevingsrecht/heldere-uitspraak-persoonsgebonden-overgangsrecht/,  
https://www.jurable.nl/blog/2020/08/11/overgangsrecht-eindigt-mogelijkheden/ en ABRVS 27 oktober 2004, 

ECLI:NL:RVS:2004:AR4638, AB 2005/4. 
94 https://www.kienhuishoving.nl//nl/blogs/opnemen-persoonsgebonden-overgangsrecht-hoe-zit-het-met-de-planschade/, 

https://www.saoz.nl/nieuws/overgangsrecht-bij-de-planschadewaardering/ en ABRvS 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:526. 
95 https://www.francadamen.com/omgevingsrecht/heldere-uitspraak-persoonsgebonden-overgangsrecht/, 

https://www.kienhuishoving.nl//nl/blogs/opnemen-persoonsgebonden-overgangsrecht-let-op-de-motivering/, 
https://www.navigator.nl/document/id31a561b5c2fa4959b358c513341101b8?ctx=WKNL_CSL_3, ABRvS 18 november 
2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5399, ABRvS 18 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5400, ABRvS 30 november 2011, 
ECLI:NL:RVS:2011:BU6345 en ABRvS 30 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU6346. 
96 De Afdeling stoelt deze redenatie op de toelichting op artikel 3.2.3 van het Bro: Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2008. De vraag of deze redenatie van de Afdeling wel helemaal sluitend is, is op zich 
zelf voer voor discussie. Die discussie gaat de reikwijdte van deze scriptie te buiten.  
97 KB 2 oktober 1989, Rotterdam, AB 1990/67. 
98 ABRvS 11 juni 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF9740, ABRvS 10 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5459, ABRvS 16 februari 
2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS6193, ABRvS 13 april 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT3721, ABRvS 24 augustus 2005, 
ECLI:NL:RVS:2005:AU1413, ABRvS 9 januari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC1500, ABRvS 30 juli 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD8880, 
ABRvS 15 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF9002, ABRvS 26 november 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG5339, ABRvS 25 februari 
2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH4005, ABRvS 19 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN2588 en ABRvS 1 december 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BO5692.  
99 ABRvS 18 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5399, ABRvS 20 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW8859, ABRvS 18 juli 

2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1831, ABRvS 15 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX4690 en ABRvS 22 augustus  2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BX5285. 
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de weg van een gemeenteraad om te onderzoeken of in een bestaande legale situatie een uitsterfregeling kan 
worden toegepast. De keuze voor persoonsgebonden overgangsrecht is in zo’n situatie niet langer zonder meer 
geoorloofd.100  

Als het bestaande legale gebruik in een nieuw bestemmingsplan onder persoonsgebonden overgangsrecht 

wordt gebracht, zonder dat is onderkend dat dit enkel mogelijk is wanneer zich bijzondere omstandigheden 

voordoen of zonder dat inzichtelijk is gemaakt dat een uitsterfregeling is overwogen, is het bestemmingsplan 

zonder meer in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel voorbereid. Wanneer een gemeenteraad in het kader 

van een goede ruimtelijke ordening onvoldoende inzichtelijk maakt in hoeverre rekening wordt gehouden met 

de belangen van de gebruiker bij de keuze voor persoonsgebonden overgangsrecht wordt er gehandeld in strijd 

met het motiveringsbeginsel. Een gemeenteraad kan dan volgens de Afdeling simpelweg niet op het standpunt 

staan dat met toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht voldoende recht wordt gedaan aan de 

gevestigde rechten en belangen van de gebruiker.101 Ook in het licht van het rechtszekerheidsbeginsel moet de 

keuze tussen de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht of een uitsterfregeling afdoende worden 

afgewogen.102 Uit dit alles blijkt wel dat bestuursorganen bij hun zoektocht naar een geschikte regeling inzake 

een bestaande legale situatie een bepaalde richting op worden gedreven, namelijk de richting van een 

uitsterfregeling. Op deze manier is er maar weinig keuzevrijheid voor bestuursorganen.103 

Het is overigens niet onmogelijk om in een bestaande legale situatie voor toepassing van persoonsgebonden 
overgangsrecht te kiezen. Als een gemeenteraad voldoende inzichtelijk maakt dat er bijzondere op de 
omstandigheden van het geval toegespitste redenen bestaan, die ertoe aanleiding geven dat een andere 
planregeling dan persoonsgebonden overgangsrecht niet mogelijk is dan wel in dit geval niet aanvaardbaar kan 
worden geacht, is de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht mogelijk.104 In het volgende hoofdstuk 
zal deze mogelijkheid nader worden beschreven.    

De Afdeling is van oordeel dat de ruimtelijke effecten van persoonsgebonden overgangsrecht en een 

uitsterfregeling op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan vergelijkbaar zijn, het zijn allebei 

tijdelijke regelingen. Dat klopt ook. Maar die tijdelijkheid is wat mij betreft ingeval van een uitsterfregeling erg 

betrekkelijk. Doordat het gebruik mag worden overgedragen op rechtsopvolgers kan dit, mits dit niet langer 

dan de onderbrekingstermijn gestaakt is geweest, in theorie tot in het oneindige worden voortgezet. Terwijl 

het betreffende gebruik bij de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht ten einde komt op het 

moment dat de huidige gebruiker dit beëindigt. 

Doorslaggevend voor het geven van een voorkeur aan het toepassen van een uitsterfregeling in een bestaande 

legale situatie is volgens de Afdeling het feit dat die regeling niet persoonsgebonden is, maar zaaksgebonden, 

en daardoor ook minder ingrijpend is in de eigendomspositie van een burger. Een uitsterfregeling zou meer 

rechtszekerheid bieden aan de gebruiker dan persoonsgebonden overgangsrecht.  

Naar mijn oordeel zien die factoren, behoudens in gevallen waarbij het gebruik op erfgenamen wordt 
overgedragen, voornamelijk op een verschil in financiële uitwerking tussen beide regelingen. Wanneer een 
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gebruiker een perceel met daarop een recreatiewoning die wordt gebruikt voor permanente bewoning wil 
verkopen, zal hem dit meer opleveren wanneer door een uitsterfregeling ook de rechtsopvolger die 
recreatiewoning voor permanente bewoning mag gebruiken dan wanneer dat gebruik niet langer zal zijn 
toegestaan. De prijs van recreatiewoningen ligt nou eenmaal lager dan die van ‘reguliere woningen’.105 De 
directe gevolgen van persoonsgebonden overgangsrecht en een uitsterfregeling voor de huidige gebruiker 
komen verder overeen. De betreffende gebruiker kan het ongewenste gebruik immers blijven voortzetten 
zolang als hij dat wil of kan. De gevolgen voor een bestuursorgaan en eventuele derde-belanghebbenden zijn 
bij toepassing van een uitsterfregeling daarentegen een stuk ingrijpender. Beëindiging van het ongewenste 
gebruik bij toepassing van een uitsterfreling kan ver in de toekomst liggen. De voorkeur van die partijen gaat 
daarom veelal uit naar de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht. Dat een derde-belanghebbende 
bij de zaak betrokken is kan voor een gemeenteraad juist ook doorslaggevend zijn in de keuze voor 
persoonsgebonden overgangsrecht in plaats van een uitsterfregeling. Het argument van bestuursorganen dat 
met toepassing van een uitsterfregeling min of meer een positieve bestemming aan het gebruik wordt 
toegekend en dat bij toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht eerder een einde aan de ongewenste 
situatie zal komen, mag echter veelal niet baten.106 Wanneer een derde-belanghebbende een gemeenteraad 
verzocht heeft om een voor hem ongewenste situatie zo snel als mogelijk te beëindigen of wanneer hij tegen 
de toepassing van een uitsterfregeling ageert, wordt dit wel meegenomen in de beoordeling van of zich 
bijzondere omstandigheden voordoen die de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht kunnen 
rechtvaardigen.107  

Gezien de vele uitspraken die de Afdeling heeft gewezen inzake de toepassing van persoonsgebonden 
overgangsrecht in een bestaande legale situatie, lijkt het erop dat bestuursorganen veelvuldig voor toepassing 
van deze planregeling hebben gekozen. Dit kan voortkomen uit de wens om het gebruik zo snel als mogelijk via 
die weg te doen beëindigen of simpelweg doordat onduidelijk is wanneer voor de toepassing van 
persoonsgebonden overgangsrecht kan of voor toepassing van een uitsterfregeling moet worden gekozen.108   

De Afdeling heeft aldus in navolging op het mogen toepassen van persoonsgebonden overgangsrecht in een 
illegale bestaande situatie in 1998, in 2004 ingestemd met het toepassen van persoonsgebonden 
overgangsrecht in een bestaande legale situatie. In diezelfde periode werd uitgesproken dat het niet mogelijk is 
om gebruik dat onder algemeen overgangsrecht van het voorgaande bestemmingsplan viel, in een nieuw 
bestemmingsplan opnieuw onder algemeen overgangsrecht te brengen.109 Gemeenteraden konden hierdoor 
beter toewerken naar beëindiging van een ongewenste situatie en het inwerking doen treden van de gewenste 
bestemming. Met de huidige realiteit dat dergelijk bestaand legaal gebruik onder de werking van een 
uitsterfregeling dient te worden gebracht en persoonsgebonden overgangsrecht enkel in geval van bijzondere 
omstandigheden kan worden toegepast, kun je de vraag stellen of de in dit hoofdstuk besproken 
ontwikkelingen nog wel wat hebben opgeleverd.110 In hoofdstuk 3 zijn verschillen en overeenkomsten tussen 
algemeen overgangsrecht en een uitsterfregeling aangestipt.111 In de kern zijn het beide tijdelijke regelingen 
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die gericht zijn op beëindiging van ongewenst gebruik van zaken.112 Beide regelingen kennen een hoger 
beschermingsniveau dan persoonsgebonden overgangsrecht. Het betreffende gebruik kan onder deze 
regelingen, mits dit gebruik niet wordt gewijzigd of niet langer dan de vastgestelde onderbrekingstermijn wordt 
onderbroken, tot in de eeuwigheid blijven voortbestaan en overgaan op rechtsopvolgers.113 Licht gechargeerd 
kun je dan ook stellen dat de rechtspraak terug bij af is. Waar voorheen ongewenst legaal gebruik kon blijven 
voortbestaan omdat dit telkens opnieuw onder algemeen overgangsrecht werd gebracht, kan vandaag de dag 
ongewenst legaal gebruik in theorie tot in de eeuwigheid blijven voortbestaan omdat dit in veel gevallen onder 
de werking van een uitsterfregeling moet worden gebracht.  
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Hoofdstuk 5 Wanneer kan persoonsgebonden overgangsrecht worden 

toegepast in een bestaande legale situatie? 

5.1 Inleiding 
Uit de Afdelingsjurisprudentie kan worden afgeleid dat een ongewenste bestaande legale situatie in een nieuw 

bestemmingsplan in beginsel onder een uitsterfregeling moet worden gebracht. Het gaat dan om situaties die 

niet opnieuw onder algemeen overgangsrecht kunnen worden gebracht, die door een gemeenteraad niet 

zullen worden beëindigd door aankoop of onteigening van de gronden en waaraan geen positieve bestemming 

zal worden toegekend. In de Afdelingsjurisprudentie wordt echter nog wel een opening geboden om onder 

bepaalde voorwaarden persoonsgebonden overgangsrecht toe te passen in een ongewenste bestaande legale 

situatie. In dit hoofdstuk zullen die voorwaarden worden besproken.   

5.2 Bijzondere op de omstandigheden van het geval toegespitste overwegingen 
In de periode van 2004 tot 2013 was de jurisprudentielijn van de Afdeling dat het bevoegd gezag bij een 

ongewenste bestaande legale situatie voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht kon kiezen, 

zonder dat hierbij een uitsterfregeling hoefde te worden overwogen.114 In het voorgaande hoofdstuk is 

duidelijk geworden dat daar in 2013 een wijziging in is opgetreden.115 Een beperking van het overgangsrecht 

tot de persoon van de gebruiker kan niet zonder meer gelden voor alle vormen van gebruik waarop het 

algemene overgangsrecht van toepassing was. Een uitsterfregeling zal eerst moeten worden overwogen. Pas 

als de toepassing van een uitsterfregeling niet mogelijk is komt persoonsgebonden overgangsrecht in beeld.116  

Aan de hand van bijzondere op de omstandigheden van het geval toegespitste overwegingen kan in plaats van 

een uitsterfregeling voor de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht worden gekozen. De Afdeling is 

van mening dat artikel 3.2.3 Bro, waarmee de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in bestaande 

illegale situaties wordt mogelijk gemaakt, ook de mogelijkheid biedt die planregeling op te nemen in gevallen 

waarin het bestaande gebruik reeds in het voordien geldende bestemmingsplan onder de beschermende 

werking van algemeen overgangsrecht viel.117  

Het opnemen van persoonsgebonden overgangsrecht in een nieuw bestemmingsplan dient, in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening, uitgebreid gemotiveerd te worden. Alle van belang zijnde aspecten moeten 

daarin worden meegenomen. Gebeurt dit onvoldoende dan is het bestemmingsplan vastgesteld in strijd met 

het motiveringsbeginsel.118 De Afdeling heeft in verschillende uitspraken een aantal factoren benoemd die een 
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rol kunnen spelen bij de motivatie van de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht.  Denk aan de 

aard van het gebruik dat op grond van algemeen overgangsrecht is toegestaan, aan het feit dat een bepaalde 

vorm van gebruik in het verleden op illegale wijze is ontstaan of aan de vraag welk nadeel de beperking tot 

persoonsgebonden overgangsrecht voor de gebruiker met zich brengt.  

In dit hoofdstuk worden de factoren uit Afdelingsjurisprudentie uitgelicht aan de hand waarvan een 

bestuursorgaan, na overweging van een uitsterfregeling, in een bestaande legale situatie gemotiveerd voor 

toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht heeft gekozen. Deze uitspraken zijn instructief omdat de 

Afdeling oordeelt over de vraag of terecht voor persoonsgebonden overgangsrecht is gekozen. In verschillende 

zaken concludeert de Afdeling dat alle betrokken belangen zijn meegewogen en dat voldoende inzichtelijk is 

gemaakt waarom voor persoonsgebonden overgangsrecht is gekozen, alsmede waarom een andere 

planregeling onaanvaardbaar moet worden geacht.119 Uit die uitspraken wordt goed duidelijk dat het veelal om 

een samenspel van factoren gaat die tot de conclusie kunnen leiden dat toepassing van persoonsgebonden 

overgangsrecht is toegestaan.120 De zaken zijn overigens erg op zichzelf staand. Per geval wordt beoordeeld of 

voldoende gemotiveerd voor de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht is gekozen. In bepaalde 

zaken oordeelt de Afdeling dat persoonsgebonden overgangsrecht volstaat, terwijl in vergelijkbare gevallen 

door het bevoegd gezag voor toepassing van een uitsterfregeling dient te worden gekozen.121  

5.3 Aan de hand van welke factoren is toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht toegestaan? 
Bestuursorganen geven uiteenlopende redenen om in een bepaalde legale bestaande situatie voor toepassing 

van persoonsgebonden overgangsrecht te kiezen. In deze paragraaf worden de gevallen beschreven waarin de 

toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht is toegestaan. De bijzondere, op de omstandigheden van 

het geval toegespitste factoren uit die uitspraken worden opgesomd en besproken.  

5.3.1 Ongewenst gebruik en een vrijwel eeuwigdurende uitsterfregeling 
Een aspect dat niet zo zeer als bijzonder is aan te merken maar dat, vanzelfsprekend, veelvuldig naar voren 

komt is het feit dat de betreffende bestaande legale situatie onwenselijk is. Dergelijk gebruik was veelal illegaal 

onder eerdere bestemmingsplannen en is in het vorige bestemmingsplan onder algemeen overgangsrecht 

gebracht.122 Het gebruik kan in een nieuw bestemmingsplan niet opnieuw onder algemeen overgangsrecht 

worden gebracht.123 Het bevoegd gezag draagt aan dat een minder beperkend recht zoals een uitsterfregeling 

onaanvaardbaar is en dat voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht moet worden gekozen. Een 

uitsterfregeling is zaaksgebonden en niet persoonsgebonden zoals persoonsgebonden overgangsrecht. 

Bestaand legaal gebruik kan daardoor onder een uitsterfregeling worden overgedragen op rechtsopvolgers. De 

gewenste spoedige beëindiging van het bestaande legale gebruik zal dan hoogstwaarschijnlijk ook langer op 
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zich laten wachten dan bij toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht. In feite zou bij toepassing van de 

uitsterfregeling het gebruik voor eeuwig kunnen voortduren.   

5.3.2 Beleid 

In verschillende uitspraken wordt duidelijk dat de Afdeling er waarde aan hecht dat een keuze voor 

persoonsgebonden overgangsrecht is gestoeld op bepaalde beleidsmatige keuzes die het bevoegd gezag heeft 

gemaakt. Denk aan gemeentelijk of provinciaal beleid zoals een (ruimtelijke) structuurvisie, verordening 

Ruimte, woon- of woonwagenbeleid, natuurbeleid of beleid gericht op het tegengaan van verstening in het 

buitengebied of de vestiging van niet-agrarische functies in het buitengebied.124 De keuze voor toepassing van 

een bepaalde planregeling in een nieuw bestemmingsplan moet voortvloeien uit een ruimtelijke afweging. 

Daarbij is sneller sprake van een deugdelijke onderbouwing van de keuze voor persoonsgebonden 

overgangsrecht wanneer die keuze voortkomt uit vastgesteld beleid.  

5.3.3 Derde-belanghebbenden  
Belangen van derde-belanghebbenden kunnen een belangrijke rol spelen in de rechtvaardiging van de keuze 

voor persoonsgebonden overgangsrecht. Dit blijkt uit zaken waarin derden een college verzoeken om 

handhavend op te treden omdat zij overlast ondervinden van bepaald gebruik en in zaken waarin een 

onderneming dreigt te worden beperkt in zijn bedrijfsvoering.125 Dat laatste kan aan de orde zijn wanneer in de 

nabijheid van een bedrijf een gebouw permanent bewoond wordt en door milieuproblematiek in de vorm van 

gezondheidsrisico’s, geurbelasting of geluidbelasting niet een wenselijk woon- en leefklimaat voor de bewoners 

gewaarborgd wordt. Zelfs als de bewoners aangeven geen hinder of overlast van de bedrijvigheid te ervaren is 

het niet wenselijk en niet toegestaan om aan dergelijk gebruik een woonfunctie toe te kennen.126 Het is dan 

zaak dat de ongewenste legale bewoning van het gebouw in de nabije toekomst beëindigd wordt. Met 

toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht kan dit sneller worden bewerkstelligd dan wanneer voor 

toepassing van een uitsterfregeling moet worden gekozen. In dat geval zouden de derde-belanghebbenden 

immers in feite tot in de eeuwigheid (over-)last van het gebruik kunnen ondervinden.  

5.3.4 Belangen van de gebruiker in acht nemen  

Een factor die de Afdeling meeweegt in de beoordeling of toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht is 
toegestaan is ‘de vraag welk nadeel de beperking tot persoonsgebonden overgangsrecht voor de gebruiker met 
zich brengt’. Bestuursorganen geven in bepaalde zaken aan rekenschap te hebben gegeven van eventuele 
(financiële) nadelen voor de gebruiker bij toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht. Ondanks die 
nadelen moet een groter gewicht worden toegekend aan het in de nabije toekomst beëindigen van de 
ongewenste situatie. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid voor de gebruiker om een planschadeverzoek 
in te dienen.127 Tevens kan het voorkomen dat de schade reeds op andere wijze is vergoed.128 In een aantal 
zaken heeft het bevoegd gezag getracht mee te denken met de gebruiker en zijn alternatieven aangedragen. 
Denk aan het feit dat verplaatsing van een woonwagen naar een daartoe aangewezen woonwagenlocatie werd 
voorgesteld.129    

 

5.3.5 Het feit dat een bepaalde vorm van gebruik illegaal is (ontstaan) 
Bestaand gebruik dat onder de werking van algemeen gebruiksovergangsrecht van een voorgaand 
bestemmingsplan is gebracht is in het verleden veelal illegaal ontstaan. De bescherming die uit 

 
124 ABRVS 26 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1052, ABRvS 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:698, ABRvS 9 maart 2016, 

ECLI:NL:RVS:2016:641, ABRvS 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3696, ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:286 

TBR 2020/36 en ABRvS 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:755.  
125 ABRVS 26 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1052, ABRVS 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2598, ABRvS 18 februari 2015, 

ECLI:NL:RVS:2015:449, ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:270, ABRvS 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3271 en 

ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:286 TBR 2020/36.  
126 Op basis van bijzonder bestuursrecht, denk onder aan de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer of de Wet geurhinder 

en veehouderij, is het in zo’n situatie veelal onmogelijk om een woonfunctie toe te staan.  
127 https://www.saoz.nl/nieuws/overgangsrecht-bij-de-planschadewaardering/ en ABRvS 8 augustus 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:2656. 
128 ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:286 TBR 2020/36. 
129 ABRVS 26 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1052 en ABRvS 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3696. 
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gebruiksovergangsrecht voortvloeit zorgt ervoor dat dergelijk bestaand gebruik niet langer illegaal is. Het 
bevoegd gezag kan niet handhavend optreden tegen dergelijk gebruik. Uit artikel 3.2.2 lid 3 Bro vloeit echter 
voort dat die bescherming komt te vervallen wanneer het gebruik, bijvoorbeeld het permanent bewonen van 
een recreatiewoning, voor een periode langer dan een jaar wordt gestaakt. Het gebruiksovergangsrecht is dan 
uitgewerkt en het is verboden het gebruik daarna te (laten) hervatten. Het betreffende gebruik is dan dus 
illegaal. Ook gebruik waarbij een gedoogbeschikking, vrijstelling of (van rechtswege verleende) 
woonvergunning is afgegeven, is niet legaal.130 Het feit dat het bestaande gebruik illegaal is, is van groot belang 
voor de mogelijkheid om persoonsgebonden overgangsrecht te kunnen toepassen. Toepassing van een 
uitsterfregeling in een bestaande illegale situatie is immers niet geoorloofd en behoort dus niet tot de 
mogelijkheden.131   

 

5.3.6 Overige omstandigheden 
Er komen daarnaast in de Afdelingsjurisprudentie een aantal incidentele factoren naar voren die, al dan niet 

tezamen met andere omstandigheden, kunnen volstaan voor de toepassing van persoonsgebonden 

overgangsrecht.  
Denk aan overeenkomsten die in het verleden tussen het bestuursorgaan en de (vorige) bewoners zijn 

gesloten, een verleende of geweigerde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of een akte van 

levering waarin het beoogde gebruik wordt benoemd.132  

Ook het feit dat de (voormalige) permanente bewoners van een recreatiewoning niet in het Brp stonden 

ingeschreven en bij een gemeente niet bekend waren kan een rol spelen. Alsook dat een recreatiepark qua 

infrastructuur niet aan de vereisten voor bereikbaarheid van hulpdiensten voldoet en buiten de vastgestelde 

bebouwingscontouren valt.133  

Het vaak (tientallen) jarenlange bestaande gebruik, zonder dat daartegen handhavend is opgetreden, speelt 

soms een rol bij de keuze voor persoonsgebonden overgangsrecht. Een dergelijke situatie is ongewenst, maar 

een gemeenteraad wil niet direct tot beëindiging overgaan door aankoop of ontgronding.134 Er wordt dan 

veelal gekozen voor een geleidelijke beëindiging van de situatie middels toepassing van persoonsgebonden 

overgangsrecht.  

5.4 Toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht volstaat niet  
In verschillende zaken waarin de vraag voorligt of in een bestaande legale situatie, na overweging van een 

uitsterfregeling, kan worden volstaan met toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht concludeert de 

Afdeling dat dit niet het geval is.135  

5.4.1 Toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht is onvoldoende gemotiveerd 
In sommige zaken is door het bevoegd gezag uitgebreid gemotiveerd waarom in die bestaande legale situatie 

voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht dient te worden gekozen, maar waarbij de Afdeling 

oordeelt dat dit niet geoorloofd is. Net als de uitspraken waarin wordt geoordeeld dat met toepassing van 

 
130 ABRvS 18 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2452, ABRvS 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2284, ABRvS 26 augustus 
2020, ECLI:NL:RVS:2020:2024 en ABRvS 9 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2203. 
131 ABRvS 19 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS3172, ABRvS 7 februari 2007, ECLI:NL:RVS:2007:AZ7961, ABRvS 18 

december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2452, ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1327 en ABRvS 21 oktober 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:3244, ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:246, ABRvS 15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:398, 
ABRvS 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1353 en ABRvS 20 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1265. 
132 ABRvS 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:449, ABRvS 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:641, ABRvS 14 november 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:3696 en ABRvS 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:755. 
133 ABRvS 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:698 en ABRvS 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:641.  
134 Klein Nulent 2019 en ABRvS 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3271. 
135 Huisma en Westhoven 2020, https://www.kienhuishoving.nl//nl/blogs/opnemen-persoonsgebonden-overgangsrecht-
let-op-de-motivering/, https://www.omgevingswet.net/item/3228-persoonsgebonden-overgangsrecht-en-uitsterfregeling, 
https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2016/09/TT-RO-hoofdstuk-4.pdf, ABRvS 26 februari 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:670, ABRvS 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3065, ABRvS 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3758, 
ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4642, ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304, ABRvS 27 juli 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2104, ABRvS 8 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2642 en ABRvS 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:963.   
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persoonsgebonden overgangsrecht kan worden volstaan, geven ook deze zaken een goed beeld van het 

oordeel dat de Afdeling in deze zaken geeft.  

Voorbeelden van dergelijke zaken zijn het onrechtmatig bewonen van een recreatiewoning in een voor 

hulpdiensten ontoegankelijk natuurgebied. Ten behoeve van die bewoning werd veelvuldig gebruik gemaakt 

van stroomaggregaten, gasflessen en grondwaterpompen. Een onveilige en ongewenste situatie volgens de 

gemeenteraad.136 Of een zaak waarin een recreatiewoning, die stedenbouwkundig als bijgebouw moest 

worden aangemerkt omdat deze niet passend was binnen de bestaande kavelstructuur, onrechtmatig werd 

bewoond. Op grond van gemeentelijk beleid was het niet mogelijk om de recreatiewoning om te zetten naar 

een reguliere woning. Het was wenselijk dat de onrechtmatige bewoning op korte termijn zou eindigen. Met 

toepassing van een uitsterfregeling zou dit gebruik juist nog lang in stand kunnen blijven.137 In een andere zaak 

werd een recreatiewoning die zonder vergunning was gebouwd onrechtmatig bewoond. Dit gebruik viel onder 

het gebruiksovergangsrecht van het voorgaande bestemmingsplan. De recreatiewoning viel binnen de 

geurcontouren van een nabijgelegen veehouderij. Permanente bewoning was ongewenst omdat voor de 

bewoners geen goed woon- en leefklimaat kon worden gewaarborgd. In feite was er volgens het bevoegd 

gezag dan ook geen sprake van een goede ruimtelijke situatie.138  

 

De Afdeling oordeelt in deze uitspraken dat de keuze voor persoonsgebonden overgangsrecht niet met 

concrete op de omstandigheden van het geval toegespitste redenen is onderbouwd. De bestuursorganen 

hebben niet afdoende gemotiveerd waarom de toepassing van een uitsterfregeling niet ruimtelijk 

aanvaardbaar kan worden geacht en tevens wordt in te algemene zin gewezen op de in de ogen van het 

bevoegd gezag nadelige effecten van die uitsterfregeling.139 Ook wordt veelal onvoldoende duidelijk gemaakt 

hoe de rechten en belangen van de gebruiker zijn meegewogen en hoe die worden beschermd.140 Opvallend is 

dat in deze uitspraken factoren naar voren kwamen die in andere zaken juist wel als bijzonder zijn aangemerkt.  

5.4.2 Overwegingen die niet volstaan voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht 
Zoals aangegeven is de hoofdreden voor een bestuursorgaan om voor toepassing van persoonsgebonden 

overgangsrecht te kiezen dat met die regeling eerder het beoogde doel, beëindiging van het ongewenste 

gebruik, zal worden bereikt. Deze reden wordt in de Afdelingsjurisprudentie dan ook veelvuldig aangedragen. 

In de meeste gevallen hecht de Afdeling geen waarde aan dit argument want hoewel legaal gebruik onder een 

uitsterfregeling mogelijk langer blijft voortbestaan dan bij toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht, 

zijn het beide tijdelijke regelingen. Volgens de Afdeling is er dan ook geen verschil in ruimtelijke implicaties. Dat 

het ongewenste gebruik in wezen voor altijd kan worden voortgezet is inherent aan een uitsterfregeling en is 

derhalve geen op de omstandigheden van het geval toegespitste reden om te kiezen voor persoonsgebonden 

overgangsrecht.141 

In tegenstelling tot de in de vorige paragraaf aangehaalde zaken geldt de betrokkenheid van derden niet in alle 

gevallen als en bijzondere omstandigheid. In verschillende zaken hebben derden aangegeven overlast te 

ondervinden van bestaand legaal gebruik. Zij zien het gebruik liever vandaag dan morgen beëindigd worden. 

Met toepassing van een uitsterfregeling zou dat moment ver in de toekomst liggen, vrezen zij. Ondanks die 

 
136 ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4642. 
137 ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304. 
138 ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2104. 
139 ABRvS 8 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2642. 
140 ABRvS 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:670. 
141 https://opmaat-sdu-nl.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/book/SDU_SDUJ_j_JM_2014_143/j-JM-2014-

143?ctxt=0_YSR0MD1FQ0xJOk5MOlJWUzoyMDE0OjI1OTjCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA%3D%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPT

HCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBh

Z2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZs

b3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&urId=j-JM-2014-143, 

https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2016/09/TT-RO-hoofdstuk-4.pdf, ABRvS 26 februari 2014, 

ECLI:NL:RVS:2014:670, ABRvS 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2403 en ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304. 
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bezwaren volgt de Afdeling het bestuursorgaan in de keuze voor toepassing van een uitsterfregeling of wordt 

de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht niet toereikend bevonden.142  

Een ander opvallend aspect is het argument van een gemeenteraad dat persoonsgebonden overgangsrecht 

gemakkelijker te handhavend is dan een uitsterfregeling. Het zou eenvoudiger zijn om erop toe te zien dat de 

huidige gebruiker het gebruik beëindigt dan dat het gebruik voor een bepaalde vooraf vastgestelde periode 

onderbroken is geweest.143 De Afdeling hecht weinig waarde aan dit argument. Een dergelijk aspect maakt 

geen onderdeel uit van de ruimtelijke afweging en mag de keuze voor een bepaalde planregeling niet 

beïnvloeden. Een gemeente moet ervoor zorgen dat het handhavingsapparaat op orde is.    

  

 
142 ABRvS 9 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY7993 en ABRvS 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2403. 
143 Klein Nulent 2019 en ABRvS 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3271. 
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Hoofdstuk 6 Afsluiting en conclusie  
De centrale onderzoeksvraag van deze scriptie luidt: 

Op welke manier kan onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen worden gereguleerd? 

In de aanleiding van deze scriptie komen al zeker zes manieren naar voren waarop ongewenste permanente 

bewoning van recreatiewoningen gereguleerd zou kunnen worden. Zoals duidelijk uit de deelvragen van dit 

onderzoek naar voren komt heeft deze scriptie zich toegespitst op twee van die mogelijkheden, het 

persoonsgebonden overgangsrecht en een uitsterfregeling.  

6.1 Persoonsgebonden overgangsrecht en een uitsterfregeling 
Persoonsgebonden overgangsrecht is een bijzondere vorm van algemeen gebruiksovergangsrecht, dat specifiek 

gebonden is aan een gebruiker en een gebruiksfunctie. Een met naam genoemde gebruiker die op de 

peildatum een onder het nieuwe bestemmingsplan niet toegestaan gebruik uitoefent, mag dit gebruik 

voortzetten tot het moment waarop hij dit beëindigt.  

Een uitsterfregeling is een mengvorm van een positieve bestemming en algemeen gebruiksovergangsrecht. Een 

uitsterfregeling heeft geen legaliserende werking zoals een positieve bestemming dat wel heeft. Met een 

uitsterfregeling wordt in een nieuw bestemmingsplan, in afwijking van de gewenste bestemming, het 

bestaande gebruik toegestaan zolang als dit feitelijk voortduurt. Dit betekent dat ook bij een nieuwe 

ingebruikname van een perceel een uitsterfregeling blijft gelden. Een uitsterfregeling eindigt pas wanneer het 

gebruik voor de duur van de onderbrekingstermijn gestaakt is geweest. In theorie kan het gebruik dus tot in het 

oneindige worden voortgezet. In het bestemmingsplan moet worden vastgesteld hoelang de 

onderbrekingstermijn duurt, in de regel bedraagt die tussen de één en drie jaar.    

Beide modaliteiten kunnen in de doeleindenomschrijving of gebruiksregels van een bestemming of in de 

overgangs- en slotregels van een bestemmingsplan worden opgenomen.  

6.2 Illegaal en legaal bestaand gebruik 

Permanente bewoning van een recreatiewoning kan zowel illegaal als legaal plaatsvinden. Met een legale 

bestaande situatie wordt  in dit onderzoek gedoeld op gebruik dat illegaal is aangevangen en in een voorgaand 

bestemmingsplan onder de beschermende werking van algemeen gebruiksovergangsrecht is gebracht. In dit 

onderzoek is ingezoomd op illegale en legale bestaande situaties die in een nieuw vast te stellen 

bestemmingsplan niet van een positieve bestemming zullen worden voorzien, die niet (opnieuw) onder de 

beschermende werking van algemeen gebruiksovergangsrecht kunnen worden gebracht en waarbij het 

bevoegd gezag niet van doel is om, door aankoop of onteigening van de gronden, de situatie te beëindigen.  

Inzake een illegale situatie die niet gelegaliseerd zal worden rust op een bestuursorgaan een beginselplicht tot 

handhaving. Gebleken is dat bestuursorganen niet in alle gevallen willen handhaven. Denk bijvoorbeeld aan 

gebruik van een recreatiewoning voor permanente bewoning dat al decennialang plaatsvindt en waartegen 

nooit handhavend is opgetreden. Voor bestaand gebruik, bijvoorbeeld permanente bewoning van een 

recreatiewoning, dat wordt beschermd door algemeen gebruiksovergangsrecht geldt dat dit in een nieuw 

bestemmingsplan in beginsel positief bestemd zal moeten worden. Het bevoegd gezag kan echter van een 

positieve bestemming afzien wanneer bepaalde inzichten daartoe aanleiding geven.  

In bovengenoemde situaties liepen bestuursorganen in het verleden regelmatig vast. Ze wilden graag 

veranderingen doorvoeren in hun planologisch regime, maar doordat ze niet handhavend wilden of konden 

optreden en doordat bepaald gebruik niet (opnieuw) onder algemeen overgangsrecht kon worden gebracht 

moest daarvan worden afgezien.  

Met de introductie van persoonsgebonden overgangsrecht en de uitsterfregeling werden oplossingen voor dit 

probleem aangereikt. Beide planregelingen zijn tijdelijk van aard en zien op het beschermen van de 

gerechtvaardigde rechten en belangen van de gebruiker en het op den duur beëindigen van een ongewenste 

situatie. Een uitsterfregeling heeft daarbij een ruimere uitwerking dan persoonsgebonden overgangsrecht. 

Persoonsgebonden overgangsrecht eindigt op het moment dat de met naam genoemde gebruiker het gebruik 

beëindigt, terwijl bij een uitsterfregeling het gebruik kan worden voortgezet totdat dit voor de duur van de 
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onderbrekingstermijn gestaakt is geweest. Niet in alle legale of illegale situaties kan echter voor 

persoonsgebonden overgangsrecht of een uitsterfregeling worden gekozen.  

6.2.1 Toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht en een uitsterfregeling in een bestaande 

illegale situatie  
In een bestaande illegale situatie kan een bestuursorgaan voor toepassing van persoonsgebonden 

overgangsrecht kiezen. De Afdeling heeft in 1998 in jurisprudentie ingestemd met de toepassing van deze 

modaliteit in een dergelijke bestaande situatie. Heden ten dage bevat artikel 3.2.3 Bro hiertoe zelfs een 

wettelijke grondslag.   

Indien toepassing van artikel 3.2.2 vierde lid Bro zou kunnen leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard 

voor één of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

gronden en opstallen gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kan een gemeenteraad, 

met het oog op het op termijn beëindigen van de met het bestemmingsplan strijdige situatie, in het 

bestemmingsplan persoonsgebonden overgangsrecht opnemen. Deze planregeling biedt naar mijn mening een 

uitstekende mogelijkheid om een ongewenste illegale situatie, die niet zo urgent is dat het college tot 

handhavend optreden moet overgaan, in de nabije toekomst te doen beëindigen.  

Het is niet mogelijk om een uitsterfregeling toe te passen in een bestaande illegale situatie. Hiertoe bestaat 

geen wettelijke grondslag en in de Afdelingsjurisprudentie wordt toepassing van een uitsterfregeling in een 

illegale situatie ook niet geaccepteerd. Wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van illegaal bestaand 

gebruik, wordt door de Afdeling namelijk steevast uitgesproken dat een uitsterfregeling niet hoeft te worden 

overwogen.   

Wat mij betreft is het goed uit te leggen dat in een illegale bestaande situatie niet voor toepassing van een 

uitsterfregeling kan worden gekozen. Eén van de redenen om voor toepassing van een uitsterfregeling te 

kiezen is om de gerechtvaardigde rechten en belangen van de gebruiker te beschermen. In een illegale situatie 

zijn die er echter niet. Indien voor toepassing van een uitsterfregeling zou kunnen worden gekozen zouden te 

vergaande rechten worden toegekend aan illegaal gebruik, omdat dit gebruik dan immers tot in het oneindige 

zou kunnen voortduren. Dat is onwenselijk.  

6.2.2 Toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht en een uitsterfregeling in een bestaande 

legale situatie 
In een bestaande legale situatie is het op grond van Afdelingsjurisprudentie mogelijk om  voor toepassing van 

persoonsgebonden overgangsrecht te kiezen. Die mogelijkheid heeft de Afdeling in 2004 geaccepteerd. Deze 

jurisprudentielijn is gestoeld op artikel 3.2.3 Bro. Volgens de Afdeling vloeit uit die regeling voort dat ook in een 

bestaande, met het vorige bestemmingsplan strijdige, situatie die onder de beschermende werking van 

algemeen gebruiksovergangsrecht van dat plan is gebracht, voor toepassing van persoonsgebonden 

overgangsrecht kan worden gekozen. De Afdeling heeft hiermee zoals gezegd getracht bestuursorganen de 

helpende hand te bieden.  Als het wenselijk wordt geacht om te voorzien in de mogelijkheid om bestaand 

legaal gebruik onder het nieuwe bestemmingsplan tijdelijk voort te kunnen zetten, kan dit naar mijn idee een 

bevredigende oplossing zijn. 

In tegenstelling tot bij een illegale situatie kan in een legale bestaande situatie wel voor toepassing van een 

uitsterfregeling worden gekozen. De Afdeling heeft ingestemd met een dergelijke toepassing inzake bestaand 

gebruik dat vanwege strijd met een goede ruimtelijke ordening in het nieuwe bestemmingsplan niet een 

positieve bestemming krijgt, niet opnieuw onder algemeen overgangsrecht kan worden gebracht en waarbij 

het college niet van doel is om, door aankoop of onteigening van de gronden, de situatie te beëindigen. De 

juridische grondslag hiervoor komt naar voren uit de kernbepaling voor het opstellen van een 

bestemmingsplan, artikel 3.1 Wro. Met inachtneming van dit wetsartikel heeft de Afdeling een uitsterfregeling 

als bijzondere vorm van positief bestemmen aangemerkt, waarbij bepaald gebruik, wanneer dit voor een 

bepaalde periode beëindigd is, niet opnieuw aanvang mag nemen. Om een uitsterfregeling te kunnen 

toepassen zal een bestuursorgaan moeten aantonen dat het bestaande gebruik op het moment van vaststelling 

van het nieuwe bestemmingsplan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar dat de 

ruimtelijke effecten van die functie in de toekomst niet langer wenselijk zijn. Aanvaardbaarheid van een 
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uitsterfregeling hangt aldus af van een door het bestuursorgaan op te stellen sluitende ruimtelijke 

onderbouwing.   

Dat zowel voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht als voor een uitsterfregeling kan worden 

gekozen in een legale bestaande situatie doet de vraag opkomen welk van beide regelingen in een bepaalde 

situatie kan of moet worden toegepast. Gebleken is dat deze op het oog vrij eenvoudige vraag nog niet zo 

gemakkelijk te beantwoorden is. Schijnbaar was hiertoe een juridisch onderzoek van deze omvang benodigd. Ik 

kan me voorstellen dat dit gegeven de toepasbaarheid van beide planregelingen in een dergelijke bestaande 

legale situatie niet ten goede komt. Wat overigens wel snel duidelijk werd is dat de keuze tussen toepassing 

van persoonsgebonden of een uitsterfregeling niet bepaald een vrije keuze (meer) is voor bestuursorganen. In 

een bestaande legale situatie moet namelijk in beginsel voor toepassing van een uitsterfregeling worden 

gekozen. Voordat ik verder inga op bovengenoemde vraagstelling lijkt het me goed om eerst kort enige 

voorgeschiedenis over de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht en de uitsterfregeling te geven.   

In het jaar 1998 heeft de Afdeling ingestemd met de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in een 

bestaande illegale situatie. Dit heeft mede uitgemond in een uitspraak van de Afdeling in november 2004 

waarin tevens werd ingestemd met toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in een bestaande legale 

situatie. In de daaropvolgende jaren hebben bestuursorganen veelvuldig voor toepassing van deze modaliteit 

in een bestaande legale situatie gekozen. De Afdeling kwam in 2011, naar wat het lijkt, met een nadere uitleg 

van deze jurisprudentielijn. Tot dat moment konden bestuursorganen zonder al te veel moeite voor toepassing 

van persoonsgebonden overgangsrecht kiezen in een ongewenste bestaande legale situatie. Dit veranderde in 

die betreffende jurisprudentie. De Afdeling vulde namelijk aan dat enkel wanneer dienovereenkomstig 

bestemmen van het bestaande gebruik volgens het bestuursorgaan niet in overeenstemming met een goede 

ruimtelijke ordening is en geen aanleiding wordt gezien om actief over te gaan tot beëindiging van het gebruik 

door aankoop of onteigening, voor toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht kan worden gekozen.  

Vereist is daarbij wel dat het gaat om een bestaande situatie die vanwege strijd met een goede ruimtelijke 

ordening in het nieuwe bestemmingsplan niet een positieve bestemming zal krijgen, niet opnieuw onder 

algemeen overgangsrecht kan worden gebracht en waarbij het college niet van doel is om, door aankoop of 

onteigening van de gronden, de situatie te beëindigen.  

Omstreeks diezelfde periode werd de uitsterfregeling door de Afdeling in uitspraken meer en meer aangehaald 

als mogelijk toe te passen planregeling in een bestaande legale situatie. Deze mogelijkheid bestond overigens 

al sinds het jaar 1994. Tot het jaar 2011 is de uitsterfregeling echter maar van beperkte betekenis geweest, de 

toepassing ervan komt in die periode maar sporadisch naar voren.  

Uiteindelijk hebben deze ontwikkelingen er medio 2013 toe geleid dat de uitsterfregeling in de 

Afdelingsjurisprudentie naar voren kwam als toe te passen modaliteit in een bestaande legale situatie. In een 

dergelijke bestaande legale situatie zal een uitsterfregeling altijd moeten overwogen alvorens überhaupt aan 

toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht zou kunnen worden toegekomen, aldus de Afdeling. 

Wanneer een bestuursorgaan het overwegen van een uitsterfregeling heeft nagelaten wordt steevast 

geoordeeld dat het bestemmingsplan onvoldoende gemotiveerd of onvoldoende zorgvuldig is vastgesteld.  

De argumentatie van de Afdeling om tot deze jurisprudentielijn te komen lijkt niet erg uitgebreid te zijn. Als 

uitgangspunt wordt genomen dat de ruimtelijke effecten van persoonsgebonden overgangsrecht en een 

uitsterfregeling op het moment van vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan vergelijkbaar zijn. Beide 

regelingen zijn tijdelijk. In aanvulling hierop geeft de Afdeling aan dat een uitsterfregeling meer rechtszekerheid 

biedt dan persoonsgebonden overgangsrecht, omdat deze regeling zaaksgebonden is in plaats van 

persoonsgebonden. Een uitsterfregeling is daarmee minder ingrijpend in de eigendomspositie van de 

gebruiker. Tevens wordt met deze modaliteit meer duidelijkheid gegeven over de toekomst van het gebruik. 

Zolang het gebruik niet langer dan de onderbrekingstermijn wordt gestaakt kan dit worden voortgezet.  

Het klopt inderdaad dat beide planregelingen tijdelijk van aard zijn. Ik waag echter te betwijfelen of de 

daadwerkelijke ruimtelijke effecten van deze planregelingen te vergelijken zijn. De uitwerking van een 

uitsterfregeling kan immers tot veel verder in de toekomst reiken dan persoonsgebonden overgangsrecht. In 
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theorie kan het gebruik bij een uitsterfregeling tot in het oneindige voortduren. De Afdeling hecht er blijkbaar 

belang aan dat met toepassing van een uitsterfregeling meer rechtszekerheid en duidelijkheid wordt geboden 

aan de gebruikers. Ik ben van mening dat dit voornamelijk op financiële (rechts-)zekerheid voor een gebruiker 

ziet. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een recreatiewoning permanent wordt bewoond. Als dit 

betreffende gebruik onder de werking van persoonsgebonden overgangsrecht wordt gebracht zal dit komen te 

vervallen op het moment dat de gebruiker de recreatiewoning van de hand doet of komt te overlijden. De 

kopers van de recreatiewoning zullen de recreatiewoning dan enkel mogen gebruiken voor de eigenlijke 

bestemming recreatie. Een recreatiewoning zal in zo’n geval minder geld opleveren dan wanneer 

rechtsopvolgers door toepassing van een uitsterfregeling de recreatiewoning permanent mogen bewonen. De 

prijs van recreatiewoningen ligt nou eenmaal lager dan die van ‘reguliere woningen’. Het lijkt erop dat in 

dergelijke bestaande legale situaties de belangen van de gebruikers zwaarder wegen dan de belangen van 

bestuursorganen en van eventuele derde-belanghebbenden die graag zouden zien dat de ongewenste situatie, 

met toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht, op kortere termijn tot een einde komt.  

Het toepassen van persoonsgebonden overgangsrecht in een bestaande legale situatie behoort overigens nog 

wel tot de mogelijkheden. Al vraagt dit wel om een uitgebreide motivatie van een bestuursorgaan. Uit de 

Afdelingsjurisprudentie komt naar voren dat enkel wanneer sprake is van bijzondere, op de omstandigheden 

van het geval, toegespitste factoren, in plaats van toepassing van een uitsterfregeling voor persoonsgebonden 

overgangsrecht kan worden gekozen. Over die mogelijk bijzondere factoren wordt enkel aangegeven dat dit 

zou kunnen gaan om de aard van het gebruik dat op grond van gebruiksovergangsrecht is toegestaan, het feit 

dat een bepaalde vorm van gebruik in het verleden op illegale wijze is ontstaan en de vraag welk nadeel de 

beperking tot persoonsgebonden overgangsrecht voor de gebruiker met zich brengt.  

Concreet komen in de uitspraken van de Afdeling een negental factoren naar voren die, al dan niet in 

samenhang met elkaar, toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht in een bestaande legale situatie 

kunnen rechtvaardigen. Denk daarbij voornamelijk aan beleidsmatige keuzes van een bestuursorgaan die de 

toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht onderstrepen, de (mogelijke) schending van belangen van 

derde-belanghebbenden, de mate waarin een bestuursorgaan rekening houdt met mogelijke (financiële) 

nadelen van de gebruiker en het feit dat het ongewenste gebruik illegaal is aangevangen en onder een 

voorgaand bestemmingsplan onder algemeen overgangsrecht is gebracht. De gemene deler bij deze factoren is 

het feit dat een bestuursorgaan hiermee nadrukkelijk kan motiveren waarom in een bepaalde situatie voor 

toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht is gekozen, alsmede waarom een andere planregeling 

onaanvaardbaar moet worden geacht. 

De uitspraken van de Afdeling over dit vraagstuk zijn echter erg op zichzelf staand. Het lijkt er sterk op dat per 

geval beoordeeld wordt of een bestuursorgaan voldoende heeft gemotiveerd waarom voor toepassing van 

persoonsgebonden overgangsrecht is gekozen. Factoren die er in de ene zaak toe leiden dat de toepassing van 

persoonsgebonden overgangsrecht volstaat worden in een andere zaak dan weer niet voldoende bijzonder 

bevonden. Een consequente en duidelijke lijn inzake wanneer voor toepassing van persoonsgebonden 

overgangsrecht kan worden gekozen valt naar mijn idee op dit moment dan ook niet te herkennen. Er lijkt nog 

ruimte te zijn om dit verder uit te diepen. Mogelijk biedt dit gegeven juist kansen voor bestuursorganen om in 

dergelijke bestaande legale situaties tot toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht te kunnen komen.  

In dat licht zou ik bestuursorganen dan ook aanbevelen om in zekere zin de grenzen van de 

Afdelingsjurisprudentie op te zoeken en om de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht zo 

uitgebreid mogelijk te motiveren.  Op deze manier kan aan de hand van jurisprudentievorming meer en meer 

helderheid worden verschaft over de toepassing van persoonsgebonden overgangsrecht.  
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