
RECHTBANK ROTTERDAM 

Team Bestuursrecht 3 

zaaknummer: ROT 15/1633 

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 13 juli 2016 in de zaak tussen 

H. Bakker, te Ridderkerk, eiseres, 
gemachtigde: mr. E.F.J.A.M. de Wit, 

en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, verweerder, 
gëmaclftigdë: hfr. G.A". Dühdas-Têl. 

Als derde-partijen hebben aan het geding deelgenomen: 
G. Peters, 
L R. Dees, 
A. van Diggelen en H. Lonsain, 
R. van Sproosen, 
allen te Ridderkerk. 

Procesverloop 

Bij besluit van I september 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van 
eiseres om handhaving afgewezen. 

Bij besluit van 21 januari 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van 
eiseres ongegrond verklaard. 

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

Eiseres heeft nadere stukken ingediend. 

Belanghebbende Peters heeft nadere stukken ingediend. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op I december 2015. Eiseres en haar 
echtgenoot zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten 
vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Namens verweerder is tevens verschenen 
S. Kleinendorst-Einbregts. Van de derde-partijen zijn ter zitting verschenen G. Peters, 
L R. Dees en H. Lonsain. 
De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting geschorst, omdat partijen hebben aangegeven 
bereid te zijn te onderzoeken of het geschil middels mediation kan worden opgelost. 
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Bij brieven van 7 en 19 april 7016 hebben eiseres en verweerder aan de rechtbank bericht 
dat het mediationtraject is beëindigd omdat niet alle partijen bereid waren het traject voort te 
zetten. 

Alle partijen hebben de rechtbank schriftelijk toestemming gegeven om uitspraak te doen 
zonder dat een nadere zitting plaatsvindt. 
Vervolgens heeft de rechtbank het onderzoek gesloten. 

Ovenvegiogeo 

1. Eiseres woont op het adres Schalksedijkje 6 te Ridderkerk en stelt overlast te 
ondervinden door houtstook. veroorzaakt door diverse open haarden en houtkachels in haar 
woonomgeving, met name de adressen Rijksstraatweg 16, Sandelingeweg 16, 
Schalksedijkje 2 en Schalksedijkje 10. Eiseres ervaart enorme stankoverlast, waardoor zij 
al Ie ranïënTTlênfën ëh vVntilatiêföó'stëlT vTnThaaT Ifüis gêslotëh TiTöët'höüclêir Daarnaast 
veroorzaakt de houtstook roetneerslag en uitstoot van fijnstof in de tuin. Eiseres stelt dat de 
situatie in strijd is met artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012 en heeft verweerder daarom 
hij brief van 8 februari 2014 verzocht om handhavend op te treden. 

2. Verweerder heeft het verzoek om handhaving afgewezen en het bezwaar hiertegen 
ongegrond verklaard. In het bestreden besluit verwijst verweerder naar het advies van de 
commissie bezwaarschriften van 23 december 2014 en naar het rapport van Buro Blauw van 
21 augustus 2014. Uit dit rapport is volgens verweerder gebleken, dat niet met voldoende 
zekerheid is komen vast te staan dat er sprake is van hinder. Daarnaast voldoen de 
bouwwerken van Schalksedijkje 2 en Rijksstraatweg 16 aan de verleende vergunning en het 
Bouwbesluit 2012. Ten aanzien van de bouwwerken aan Schalksedijkje 10 en 
Sandelingeweg 16 heeft verweerder geconstateerd dat deze niet in overeenstemming met de 
vergunningen waren en is verweerder een handhavingstraject gestart. De overtredingen zijn 
inmiddels beëindigd. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (Afdeling) is gebleken dat tot op heden geen algemeen aanvaarde inzichten 
bestaan over de beantwoording van de vraag of, en zo ja, onder welke omstandigheden en 
hij welke frequentie, houtkachelrook schade aan de mens toebrengt. Landelijke regelgeving 
ontbreekt. 

3. Eiseres kan zich met het bestreden besluit niet verenigen en voert - samengevat -
het volgende aan. Verweerder heeft nimmer zelfde situatie ter plaatse opgenomen. 
Verweerder heeft enkel op basis van de rapportage van Buro Blauw geconcludeerd dat de 
overlast niet is komen vast te staan. Mede op basis van de rapportage van Blauw had 
verweerder de conclusie dienen te trekken dat sprake is van stankoverlast in de zin van 
artikel 7.22 Bouwbesluit 2012. De opmerkingen in het rapport van Blauw over fijnstof zijn 
volgens eiseres onvolledig, en zij verwijst in dit kader naar een onderzoek van John J. Todd 
uit september 2013. De aanpassingen aan schoorstenen hij twee adressen hebben niet tot een 
vermindering van de overlast geleid. De aanbevelingen van Buro Blauw zijn niet geheel 
opgevolgd. Doordat eiseres wordt omringd door meerdere adressen waar wordt gestookt met 
houtkachels en open haarden is er sprake van cumulatieve effecten. Deze cumulatie vindt 
plaats als diverse stokers op hetzelfde tijdstip stoken, en doordat eiseres hij iedere 
windrichting overlast ondervindt van het stookgedrag. Eiseres acht het bestreden besluit 
onvoldoende gemotiveerd omdat op diverse onderdelen van het bezwaar niet is ingegaan. 
DööFdafclë belangen van eiseres hief zijn onderkerïd rntiddels een zelfs&ndig uitgevoerd 
onderzoek, in het hijzonder middels een bezoek ter plaatse, is het besluit onzorgvuldig 
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voorbereid en heeft een evenredige belangenafweging niet plaatsgevonden. Er lijkt sprake te 
zijn van willekeur, omdat verweerder op verzoek van de familie Dubbeld, in een op 
onderdelen vergelijkbare situatie, wel handhavend heeft opgetreden. Eiseres heeft stukken 
met betrekking tot die zaak overgelegd. 

4. Op grond van artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012, is het, onverminderd het bij of 
krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde, verboden in. op of aan een bouwwerk 
of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, 
handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor: 

a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt 
verspreid; 

b. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouww erk, 
het open erf of ten ein: 

c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of 
'irfifêrend TiTatêinaalTvofdt verspreid cTf övëf 1 astTvöïTlf verdörza'akfTlööf geluid ëTr 
tri 11 ing, elêktriscliFtrilling daarondëFbegrepen, of door schadël ij kUf lï iïïdërl ij k 
gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of 

d. instoilings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt. 

5. Zoals de Afdeling in enkele uitspraken (uitspraken van 12 november 2014 met 
ECLI:NL:RVS:2014:4032 en ECLI:NL:RVS:2014:4038 en uitspraak van 
11 november 2015 met ECL[:NL:RVS:2015:3430) heeft overwogen, is artikel 7.22 van het 
Bouwbesluit 2012, gelet op de nota van toelichting bij dit artikel (Stb. 2011, 416, blz. 342-
343), een restbepaling die door het bevoegd gezag kan worden toegepast, indien naar zijn 
oordeel optreden tegen het gebruik van een bouw w erk, open erf of terrein vanwege 
gevaarzetting, dreigende aantasting van de volksgezondheid of overmatige hinder 
noodzakelijk is en meer specifieke bepalingen geen soelaas bieden. In afdeling 3.8 van het 
Bouwbesluit 2012 zijn eisen gesteld aan voorzieningen bij nieuwe en bestaande woningen 
voor de afvoer van rookgas afkomstig van verbrandingstoestellen, ongeacht het materiaal 
waarmee wordt gestookt, ter bescherming van de bewoners van de woning waarin het 
verbrandingstoestel zich bevindt. Voor het gebruik van houtkachels en haarden ontbreekt 
andere landelijke regelgeving. Zoals door de Afdeling is overwogen bestaan tot op heden 
geen algemeen aanvaarde inzichten over de beantwoording van de vraag of, en zo ja, onder 
welke omstandigheden en bij welke frequentie, rook afkomstig van gebruik van een 
houtkachel schade aan de mens toebrengt. De wet milieubeheer, in het bijzonder bijlage 1 
van die wet, die grenswaarden bevat voor fijn stof (PM 10 en PM2,5), geeft evenmin 
uitsluitsel daarover. Gelet hierop heeft verweerder zich op het standpunt kunnen stellen dat 
niet is komen vast te staan dat sprake is van op voor de omgeving schadelijke wijze 
verspreiden van rook. Door eiseres zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd die tot 
een ander oordeel kunnen leiden. 

6. Ten aanzien van het standpunt van verweerder dat niet met voldoende zekerheid is 
komen vast te staan dat er sprake is van op voor de omgeving hinderlijke wijze verspreiden 
van rook, stelt de rechtbank vast dat dit standpunt enkel is gebaseerd op het rapport van 
Buro Blauw van 21 augustus 2014. In het verweerschrift heeft verweerder, onder verwijzing 
naar productie 16 van de gedingstukken die naar de rechtbank zijn gestuurd, gesteld dat een 
buiteninspecteur meerdere keren ter plaatse is geweest. Dit betreft een e-mail van de 
buiteninspecteur van 30 april 2015 aan de gemachtigde van verweerder, waarin de bezoeken 
eh bevindingen van de ftüiteifinspëctëïir kórt sfaaiTbëschfëvëh.'DêTëclftbahk stelt vast dat 
deze e-mail dateert van na het bestreden besluit. Het in de e-mail genoemde bezoek van de 



zaaknummer; ROT 15/1633 

buiteninspecteur op 7 augustus 2014 heeft geleid tot handhaving ten aanzien van de 
schoorstenen op de adressen Schalksedijkje 10 en Sandelingeweg 16, omdat de hoogte van 
de schoorstenen op die adressen niet in overeenstemming was met de verleende 
vergunningen. De overige in de e-mail genoemde bezoeken en bevindingen van de 
huiteninspecteiir hebben niet (mede) ten grondslag gelegen aan de conclusie dat niet is 
komen vast te staan dat sprake is van hinder. Verweerder heeft zich herhaaldelijk op het 
standpunt gesteld dat de toezichthouder niet de expertise heeft om overlast vast te stellen en 
dat daarom Buro Blauw als deskundige is ingeschakeld om onderzoek te doen. Nu de e-mail 
en de inhoud er\'an niet aan het bestreden besluit ten grondslag ligt, voor zover daarin wordt 
afgezien van handhaving, laat de rechtbank deze dan ook huiten beschouwing hij de 
beoordeling of verweerder het besluit heeft gebaseerd op voldoende deugdelijk onderzoek. 

7. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2014 de toolkit 
"Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?" (hierna: de toolkit) opgesteld, om 
stookoverlast aan te pakken en te verminderen."De toolkit bevat achtergrondinfonnatic en - • 

"stappeiïplann'eirvo"or'de~stök'er~d'e~gelTin'cierdë"hurger, de gemeente en dFGGD'lïöFkaiï 
worden omgegaan met een situatie van stookoverlast. In de stappenplannen zijn wettelijke 
verplichtingen, handhavingsmogelijkheden en juridische aspecten vermeld, zodat het voor 
gemeenten en gehinderden duidelijk is welke mogelijkheden en verplichtingen er zijn. In het 
stappenplan voor de gemeenten staan verschillende aanbevelingen voor onderzoek naar de 
gestelde hinder en om concreet de mate van hinder te kunnen vaststellen. Uit het dossier en 
het verhandelde ter zitting blijkt dat de toolkit hij verweerder hekend is en in beginsel wordt 
toegepast. 

8. Uit het rapport van Buro Blauw blijkt dat het onderzoek heeft bestaan uit een 
bezoek aan de locatie en een gesprek met eiseres. Tijdens het bezoek zijn de schoorstenen 
van diverse hoiitkachels in de directe omgeving van eiseres van de buitenkant hekeken 
alsmede de situering van de woning van eiseres en de eigenaren van de houtkachels in de 
omgeving. Buro Blauw heeft het onderzoek voorts gebaseerd op de resultaten van de 
enquête die verweerder aan de eigenaren van houtkachels in de omgeving van eiseres had 
toegestuurd. Daarin stonden vragen over het t>'pe houtkachel, de stookfrequentie en het 
gebruikte stookhout. Daarnaast heeft Buro Blauw berekeningen uitgevoerd van de geur- en 
luchtkwaliteit hij eiseres, gebaseerd op literatuurgegevens over de uitstoot van geur en stof 
door particuliere houtkachels. 

9. De rechtbank overweegt dat de resultaten van voornoemde enquête geen objectieve 
bron van informatie betreft en in die zin geen grondslag kunnen vormen voor een zorgvuldig 
onderzoek. De enquête is door verweerder vrijblijvend aan de omwonenden voorgelegd, en 
gebleken is dat niet steeds alle vragen zijn beantwoord en dat er ten aanzien van één adres 
helemaal geen reactie is ontvangen, terwijl dit wel één van de adressen betreft waarop de 
klachten van eiseres betrekking hebben. Vervolgens is de verkregen informatie op geen 
enkele wijze geverifieerd door verweerder dan wel Buro Blauw. De resultaten van de 
enquête kunnen derhalve slechts indicatief hij het onderzoek worden gebruikt, maar de 
enquête kan niet als objectief onderzoek naar de feitelijke situatie ter plaatse worden 
aangemerkt. 

10. Buro Blauw komt op basis van het gedane onderzoek onder meer tot de volgende 
bevindingen. De adressen van eiseres en de omwonenden die houtkachels of open haarden 
gëhrüikên hêvindëh zich in een driêhöëk van 'drie vvëgen. Dat betékent'dat eisvres bij wind 

TïïTsëirwesf-zïïid-óost blootgesteld kan worden aan rook van houtkachels. Het hinnengebied 
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van deze drie wegen 19 door de huizen en de aanwezige Oomen en struiken min of meer 
afgeschermd. Rook van hontkachels die neerslaat in dit binnengebied kan zich ona86ankelijk 
van windrichting en windsnelheid over het hele binnengebied verspreiden en overlast voor 
omwonenden veroorzaken. 
De buren aan weerszijden van eiseres (Schalksedijkje 2 en 10) bezitten een open haard die 
gedurende de maanden november tot en met maart voor sfeerverwarming gebruikt wordt. 
De geur- eu luchtemissies van open haarden zijn beduidend hoger dan die van moderne 
houtkachels. Op beide adressen is sprake van een ongunstige afvoer van de rookgassen via 
de schoorsteen. Dit zal tot hinderlijke concentraties aan toxische stoffen, 8jnstof en geur in 
de directe omgeving leiden. Dit is in eerste instantie relevant voor de eigenaren van de open 
haarden. Echter ook bij de woning van eiseres zullen de optredende concentraties aanleiding 
tot overlast kunnen vormen. Dit zal zeker het geval zijn als gestookt wordt bij windstil weer. 
De eigenaar van Sandelingeweg 16 gebruikt een moderne houtkachel voor de verwarming 
van het huis. 8ok hier is sprake van een ongunstige afvoer van de rookgassen. De 
schoorsteen steekt mindcndan 0.5m uithoven de nok-van het dak en-is-voorzieii-van een 

-kap.-Eiseres-woont.op-een.afstand-van-l-OOm-westelijk-van-de-houtkacheUBij-oostenwind-en-
bij windstil weer komen de rookgassen van de houtkachel in het binnengebied tussen de 
woningen terecht. Bij weinig wind en windstil weer worden dan ernstig hinderlijke 
geurconcentraties op het adres van eiseres berekend. Volgens pagina 12 van het rapport 
komt dit gedurende het stookseizoen op 5 tot 20 dagen voor, volgens pagina 14 van het 
rapport zou dit op 5 tot 15 dagen het geval zijn. 
Van de houtkachel van de Rijksstraatweg 16 zijn geen gegevens ontvangen. De schoorsteen 
is beter dan bij de andere kachels, maar voorzien van een kap die de verticale verspreiding 
van de rookgassen belemmert. Er treedt nog wel een verlaging van de schoorsteenpluim op. 
De woning ligt op een afstand van 45m ten zuiden van eiseres. Bij zuidelijke windrichtingen 
en bij weinig wind en windstil weer worden ernstig hinderlijke geurconcentraties berekend 
bij het adres van eiseres. Dit komt op 15 tot 25 dagen gedurende het stookseizoen voor. 
Indien sprake is van een verouderde houtkachel of slecht stookgedrag kan deze frequentie 
veel hoger zijn. 
Buro Blauw concludeert dat de diverse houtkachels de woning van eiseres belasten bij 
verschillende windrichtingen. Dit betekent dat het aantal dagen waarop overlast kan 
optreden cumulatief is. Bij windstilte kan bovendien een ophoping van de rookgassen van 
meerdere kachels optreden. 
8m de kans op geur- en rookhinder door het gebruik van de houtkachels te verminderen 
wordt in het rapport aanbevolen de schoorsteen van alle kachels te verbeteren, door te 
zorgen voor een onbelemmerde verticale uitstroming van de rookgassen. Dit kan door het 
toepassen van roterende spinners of de8ectorkappen. Ook wordt aanbevolen de 
schoorstenen te verhogen. Daarnaast wordt aanbevolen de volgende regels voor goed 
stookgedrag toe te passen: 

- Alleen gebruik maken van droog en schoon hout. Het is verboden om afvalhout van 
bedrijven te verstoken; 

- Altijd op vollast stoken, gesmoord stoken leidt tot een hoge uitstoot van Ejnstof, 
toxische stoffen en geur; 

- Niet stoken bij windstil weer. 

1 1. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat uit het rapport blijkt dat in 
bepaalde situaties eventueel sprake kan zijn van hinder, maar dat niet voldoende is komen 
vast te staan dat er daadwerkelijk ook sprake is van hinder. De rechtbank is van oordeel dat 
verweerder niet tot dezexonclusie had kunnen komen zonder nader onderzoek: Uit het 

-rapport van-Buro-Blauwblijkt-juist-dat-op-basis-van-een-theoretischx-analys^s-wël-dëgëlijk 

2. .L' 



zaaknummer: ROT 15/1633 

aannemelijk kan worden geacht dat eiseres hinder ondervindt van de rook afkomstig van de 
houtkachels en open haarden in haar omgeving. Gelet op de onderzoeksmethoden van Buro 
Blauw was het niet mogelijk om met dit onderzoek vast te stellen of er al dan niet 
daadwerkelijk sprake is van hinder, omdat daarvoor onvoldoende onderzoek ter plaatse is 
gedaan. Verweerder had in de uitkomsten van het rapport dan ook aanleiding moeten zien 
om nader onderzoek ter plaatse te (laten) doen. Verweerder had ter plaatse meerdere keren 
kunnen (laten) controleren of tijdens het stoken een hinderlijke geur wordt waargenomen. 
Een objectieve bepaling van de mate van geurhinder zou eventueel kunnen plaatsvinden 
door gebruik te maken van zogenaamde gecertificeerde neuzen, zoals ook in de toolkit is 
omschreven. Verweerder had voorts onderzoek kunnen (laten) doen naar de houtkachels en 
open haarden, de afvoerkanalen, de brandstof en het stookgedrag van de stokers. De 
rechtbank is bovendien van oordeel dat eiseres terecht aanvoert dat bij een zorgvuldig 
onderzoek van verweerder had moeten worden betrokken dat er in haar geval sprake is van 
cumulatie. Het standpunt van verweerder dat hiervoor geen grond zou bestaan kan niet 
worden gevolgd, .omdat zowel uit deToolkit als uit het rapport van -Buro Blauw volgt dat _ -

-cumulatie.een.rele.vant-aspect-is-bij-hinder.-ln-de-situatie-van-eiseres-is-immers-sprake-van-
meerdere bronnen en kan door de specifieke ligging van de woning van eiseres ten opzichte 
van deze bronnen en het feit dat sprake is van een afgeschermd binnengebied, een ophoping 
van gassen ontstaan. 

12. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verweerder onvoldoende 
zorgvuldig onderzoek heeft gedaan of sprake is van hinder als bedoeld in artikel 7.22 van 
het Bouwbesluit en dat het rapport van Buro Blauw onvoldoende grondslag biedt voor het 
bestreden besluit. Zoals overwogen onder 6, heeft de rechtbank bij haar beoordeling de e-
mail van de buiteninspecteur van 30 april 2015 buiten beschouwing gelaten, nu dit bericht 
en de inhoud ervan niet aan het bestreden besluit ten grondslag liggen. De rechtbank ziet in 
de e-mail evenmin aanleiding om na vernietiging van het besluit de rechtsgevolgen ervan in 
stand te laten. In de e-mail staat kort beschreven op welke dagen en tijdstippen de 
toezichthouder een bezoek aan de locatie heeft gebracht en wat daarbij is onderzocht of 
waargenomen. Aan deze bevindingen kan naar het oordeel van de rechtbank geen waarde 
worden gehecht nu verweerder zich herhaaldelijk op het standpunt heeft gesteld dat de 
toezichthouder niet de expertise heeft om overlast vast te stellen en dat daarom Buro Blauw 
als deskundige is ingeschakeld om onderzoek te doen. Bovendien overweegt de rechtbank 
dat ook overigens uit de e-mail niet blijkt dat er een voldoende zorgvuldig onderzoek heeft 
plaatsgevonden. Zo ontbreken verslagen van bevindingen van de verschillende bezoeken, en 
heeft slechts bij één woning een inspectie aan huis plaatsgevonden. Ten aanzien van de 
constateringen op verschillende dagen dat geen geur is waargenomen, overweegt de 
rechtbank dat zonder nadere rapportage niet duidelijk is of er op die momenten wel werd 
gestookt, temeer nu verschillende data van de bezoeken zijn gelegen buiten het 
stookseizoen. 

13. De rechtbank is voorts van oordeel dat het beroep van eiseres op het 
gelijkheidsbeginsel slaagt, in de zin dat verweerder niet deugdelijk heeft gemotiveerd 
waarom in het geval van eiseres niet handhavend is opgetreden terwijl verweerder in een 
schijnbaar vergelijkbaar geval daartoe wel is overgegaan. Verweerder heeft niet gesteld dat 
de gevallen niet vergelijkbaar zijn, maar dat er sprake zou zijn van voortschrijdend inzicht 
op grond waarvan verweerder niet langer een juridische grondslag voor handhaving 
aanwezig acht. Verweerder kan hierin niet worden gevolgd, omdat het besluit in de door 
eiseres aangedragen zaak waarin verweerder wei-heeft besloten handhavend op te treden, 

-dateert-van-l-9-februari-201-5-derhalve-van-na-hetbestreden-besluit-van-eiseres-waarin-de 
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handhaving is geweigerd. Bovendien kan het standpunt van verweerder niet worden gevolgd 
voor zover hij stelt dat er in het algemeen geen juridische grondslag zou zijn voor 
handhaving bij hinder die wordt veroorzaakt door houtkachels. 

14. Het beroep is gegrond en de rechtbank vernietigt het bestreden besluit. Verweerder 
zal daarom een nieuw besluit moeten nemen met inachtneming van deze uitspraak. 

15. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat 
verweerder aan eiseres het door haar betaalde griffierecht vergoedt. 

16. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiseres gemaakte proceskosten. 
Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de 
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.984,- (1 punt voor het 
indienen van het bezwaarschrift en 1 punt voor het verschijnen ter hoorzitting, 1 punt voor 

diet indienen van het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zittingmet een waarde 
_per_punt_van_€_49.6,%_en_wegingsfactoiL_T) 

Conclusie 
1 7. Dit betekent dat verweerder een nieuw besluit moet nemen. Verweerder moet nader 
onderzoek doen of er bij eiseres sprake is van hinder in de zin van artikel 7.22 van het 
Bouwbesluit 2012. Verweerder moet de uitkomst van dat nadere onderzoek betrekken bij 
een nieuwe beslissing op bezwaar. Bij dat nieuwe besluit dient verweerder ook het beroep 
van eiseres op het gelijkheidsbeginsel te betrekken. 
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Beslissing 

De rechtbank: 
verklaart het beroep gegrond; 

- vernietigt het bestreden besluit; 
bepaalt dat verweerder aan eiseres het betaalde griffierecht van € 167,- vergoedt; 
veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van € 1.984,--te betalen aan 
eiseres. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. R..1.A.M. Cooijmans, rechter, in aanwezigheid van 
mr. J. Houtman, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2016. 

Afschrift verzonden aan partijen op: 3 JULI 2016 

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

TA KOPie CONFORM 
CA" jr.tlier van de 
.ipchtüank Rotterdam 
...ector Bestuursrecht 


