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Procedure

Hoger beroep

Geachte heer/mevrouw,

In de bovenvermelde procedure is uitspraak gedaan. De procedure is daarmee beëindigd.
Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Hoogachtend,
de griffier
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Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden
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Datum uitspraak: 18 juli 2018

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

Rederij Dijkhuizen V.o.f., gevestigd te Vlissingen,
appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 29 juni 2017
in zaak nr. 16/8616 in het geding tussen:

Rederij Dijkhuizen

en

het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen.
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Procesverloop

Bij besluit van 8 februari 2016 heeft het college geweigerd aan
Rederij Dijkhuizen een permanente ligplaatsvergunning voor de maanden
oktober tot en met april te verlenen voor het vaartuig "Stad Veere II".

Bij besluit van 17 oktober 2016 heeft het college het door Rederij Dijkhuizen
daartegen gemaakte bezwaar gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk 
ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 29 juni 2017 heeft de rechtbank het door Rederij Dijkhuizen
daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is
aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Rederij Dijkhuizen hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 juni 2018, waar
Rederij Dijkhuizen, vertegenwoordigd door mr. T.N. Sanders, advocaat te
Breda, en het college, vertegenwoordigd door E. van der Mark, zijn
verschenen.

Overwegingen

Aanvraag

1. Bij brief van 2 november 2015 heeft Rederij Dijkhuizen bij het
college een aanvraag ingediend voor een permanente ligplaatsvergunning
voor de maanden oktober tot en met april voor het vaartuig "Stad Veere II".
In de aanvraag is vermeld dat het een ligplaats betreft aan de Piet Heinkade
in de binnenhaven van Vlissingen.

Op 22 december 2015 heeft het college aan Rederij Dijkhuizen
medegedeeld voornemens te zijn de aangevraagde ligplaatsvergunning te
weigeren. De Piet Heinkade is volgens het college niet gesitueerd in het
beheersgebied van de Havenverordening Vlissingen 2009 en valt daarmee
niet onder het bereik van het vergunningstelsel. Bovendien zou, zelfs als de
locatie onder het bereik van het vergunningstelsel zou vallen, de
ligplaatsvergunning moeten worden geweigerd, omdat de Piet Heinkade
onderdeel uitmaakt van de milieu-inrichting van de Koninklijke Schelde Groep
B.V. en verlening van een vergunning aan Rederij Dijkhuizen nadelige 
gevolgen met zich meebrengt die onevenredig zijn in verhouding met de met
het besluit te dienen doelen. Nu de gemeente Vlissingen eigenaar is van het
aan de ligplaats gelegen terrein wenst het college bovendien geen 
privaatrechtelijke toestemming te geven voor het innemen van een ligplaats 
aan de Piet Heinkade.

Rederij Dijkhuizen heeft in haar zienswijze van 4 januari 2015 haar
aanvraag gewijzigd en, naast de aangevraagde ligplaats aan de 
Piet Heinkade, verzocht om een permanente ligplaatsvergunning voor het
vaartuig "Stad Veere II" in het beheersgebied van de Havenverordening dan
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wel de gehele binnenhaven van Vlissingen voor de maanden oktober tot en
met april van ieder jaar met ingang van het jaar 2016. Daarnaast heeft
Rederij Dijkhuizen het college verzocht om haar privaatrechtelijke
toestemming te verlenen om aan te meren aan de Piet Heinkade.

Besluitvorming college

2. In het besluit van 8 februari 2016 heeft het college geweigerd aan
Rederij Dijkhuizen een ligplaatsvergunning te verlenen. Het college heeft aan
deze weigering ten grondslag gelegd dat uitsluitend de delen die op de bij de 
Havenverordening behorende kaart zijn weergegeven onderdeel uitmaken van
het beheersgebied. Met het aanwijzen van het beheersgebied is bepaald wat
voor het publiek toegankelijke openbare haven- en kadeterreinen zijn
waarvoor ligplaatsvergunning verleend kan worden. De terreinen buiten het
beheersgebied zijn niet openbaar. De Piet Heinkade is niet gesitueerd in het
beheersgebied en daarmee geen voor het publiek toegankelijk openbaar
haven- en kadeterrein waarvoor ligplaatsvergunning verleend kan worden.

Over de aanvraag van Rederij Dijkhuizen om een
ligplaatsvergunning in het beheersgebied dan wel de binnenhaven heeft het
college gesteld dat er geen ligplaats in dat gebied beschikbaar is. De
permanente ligplaatsen zijn reeds vergeven, grotendeels door de
rechtsvoorganger van het college, Zeeland Seaports. Het college heeft
desondanks gekeken naar de mogelijkheid tot het creëren van een nieuwe
ligplaats, bovenop de huidige voorraad. De financiële positie van de 
gemeente maakt echter dat het college ten aanzien van het creëren van 
nieuwe ligplaatsen geen investeringen kan en mag doen. Rederij Dijkhuizen is
voorts niet bereid gebleken om die investeringen te doen. Om die reden is de 
potentiële ligplaats niet toegevoegd aan de huidige voorraad en wordt
vanwege de huidige voorraad de aanvraag van Rederij Dijkhuizen om een
ligplaatsvergunning afgewezen, aldus het college.

In het besluit op bezwaar van 17 oktober 2016 heeft het college, 
onder verwijzing naar het advies van de commissie bezwaarschriften
Vlissingen van 29 september 2016, het bezwaar voor zover gericht tegen de 
weigering om een ligplaatsvergunning aan de Piet Heinkade te verlenen 
ongegrond verklaard. Voorts heeft het college het bezwaar voor zover
gericht tegen de weigering om privaatrechtelijke toestemming te verlenen
voor het innemen van een ligplaats aan de Piet Heinkade niet-ontvankelijk 
verklaard. Ten slotte heeft het college het bezwaar voor zover gericht tegen
de weigering om een permanente ligplaatsvergunning in het beheersgebied
dan wel de binnenhaven te verlenen ongegrond verklaard. In dat verband
heeft het college, in aanvulling op het besluit van 8 februari 2016, erop 
gewezen dat langszij gaan geen optie is, omdat moet worden voorkomen dat
de bestemmingen van de verschillende schepen elkaar in de weg staan.

De aangevallen uitspraak

3. De rechtbank heeft, voor zover in deze zaak thans nog van belang, 
over de weigering van het college een vergunning voor het innemen van een
ligplaats op een locatie in de Binnenhaven van Vlissingen, gelegen in het
beheersgebied van de Havenverordening, te verlenen, als volgt overwogen.
Het college heeft gesteld geen vergunning te kunnen verlenen, omdat de 22
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beschikbare ligplaatsen reeds zijn ingenomen. Het college heeft verklaard dat
na de overname van de Binnenhaven in 2009 van Zeeland Seaports ten
onrechte was verzuimd voor de reeds ingenomen ligplaatsen vergunning te
verlenen dan wel deze te verlengen. Het gaat daarbij om betrokkenen met
oudere rechten dan Rederij Dijkhuizen hetgeen door Rederij Dijkhuizen ter
zitting van de rechtbank is erkend. Het college heeft die situatie inmiddels
hersteld en geformaliseerd door alsnog ligplaatsvergunningen te verlenen aan 
betrokkenen. Het college heeft hiermee voldoende gemotiveerd dat de 22
ligplaatsen niet beschikbaar zijn, aldus de rechtbank.

Omvang hoger beroep

4. Het hoger beroep heeft uitsluitend betrekking op de weigering een
ligplaatsvergunning te verlenen op een locatie in de Binnenhaven van 
Vlissingen, gelegen in het beheersgebied van de Havenverordening.

Bespreking hoger beroep

5. Rederij Dijkhuizen betoogt dat de rechtbank ten onrechte het
besluit op bezwaar ex-nunc in plaats van ex-tunc heeft getoetst. Zij voert
daartoe aan dat de rechtbank bij haar oordeel dat de 22 ligplaatsen niet meer
beschikbaar zijn, ten onrechte de omstandigheid heeft betrokken dat het
college op 1 5 november 2016 alsnog ligplaatsvergunningen heeft verleend 
aan de betrokkenen met oudere rechten. Deze omstandigheid dateert van na
het besluit op bezwaar van 17 oktober 2016, zodat de rechtbank deze
omstandigheid buiten beschouwing had moeten laten, aldus
Rederij Dijkhuizen.

5.1. De rechtbank heeft onderzocht of het college zich ten tijde van het
besluit op bezwaar terecht op het standpunt heeft gesteld dat er geen
ligplaatsen meer beschikbaar waren als gevolg van het feit dat deze feitelijk
waren ingenomen door betrokkenen met oudere rechten die als gevolg van
administratieve onzorgvuldigheden geen vergunning hebben ontvangen. De
rechtbank heeft vervolgens geoordeeld dat het college voldoende heeft
gemotiveerd dat geen ligplaatsen meer beschikbaar zijn. In de omstandigheid
dat na het besluit op bezwaar de ligplaatsvergunningen aan de betrokkenen
met oudere rechten zijn verleend, heeft de rechtbank slechts een bevestiging
gezien van haar oordeel dat het college er terecht van is uitgegaan dat ten
tijde van belang geen ligplaatsen meer beschikbaar waren. Er bestaat dan
ook geen grond voor de stelling dat de rechtbank het besluit op bezwaar
ex-nunc heeft getoetst.

Het betoog faalt.

6. Rederij Dijkhuizen betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend
dat sprake is van schaarse vergunningen en dat het college derhalve een
specifieke rechtsnorm in acht had moeten nemen. De verplichtingen die uit
deze rechtsnorm voortvloeien, namelijk het geven van een passende mate
van openbaarheid over de vergunningprocedure, zodat gegadigden in staat
worden gesteld om mee te dingen naar een vergunning, het hebben van een 
geschikte verdeelprocedure, en het handelen volgens de juiste procedure bij
de vergunningverlening zijn door het college niet nageleefd. De rechtbank
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heeft aldus niet onderkend dat het college in strijd heeft gehandeld met de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het
gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van 
willekeur, aldus Rederij Dijkhuizen.

6.1. Rederij Dijkhuizen heeft deze grond voor het eerst in hoger beroep
aangevoerd. Rederij Dijkhuizen heeft ter zitting van de Afdeling de stelling 
ingenomen dat zij deze grond niet reeds bij de rechtbank kon aanvoeren,
omdat zij eerst bij kennisneming van de uitspraak van de rechtbank op de 
hoogte kon zijn van de omstandigheid dat geen vergunningen meer konden 
worden verleend. Naar het oordeel van de Afdeling mist deze stelling
feitelijke grondslag. De Afdeling overweegt daartoe dat het college tijdens de
hoorzitting in bezwaar kenbaar heeft gemaakt een voornemen tot
ambtshalve vergunningverlening te hebben verzonden naar de betrokkenen
met oude rechten die in het beheersgebied aanwezig zijn. In het bij de 
rechtbank ingediende verweerschrift heeft het college er uitdrukkelijk op
gewezen dat zij de bestaande situatie in het beheersgebied zou legaliseren en
dat dat inmiddels was gebeurd door ambtshalve alsnog 
ligplaatsvergunningen te verlenen.

Aangezien het hoger beroep is gericht tegen de uitspraak van de 
rechtbank, Rederij Dijkhuizen het betoog dat sprake is van schaarse
vergunningen gelet op het hetgeen hiervoor is overwogen reeds bij de 
rechtbank kon aanvoeren, en zij dit uit een oogpunt van een zorgvuldig en
doelmatig gebruik van rechtsmiddelen had behoren te doen, dient dit betoog
buiten beschouwing te blijven (zie onder meer de uitspraak van
11 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:11 83).

De beroepsgrond faalt.

Conclusie

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

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
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Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, voorzitter, en mr. E.A. Minderhoud
en mr. B.J. Schueler, leden, in tegenwoordigheid van mr. Y. Soffner, griffier.

w.g. Hagen 
voorzitter

w.g. Soffner
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 18 juli 2018

818.
Verzonden: 18 juli 2018



 

   

            

      
   

          

             
           

            
          
      

               
   

              
         

              

              
        

          
           

            
          

            
            

              
          

          
         

          

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Bestuursrecht

zaaknummer: BRE 16/8616 VEROR

uitspraak van 29 juni 2017 van de enkelvoudigé kamer in de zaak tussen

Rederij Dijkhuizen v.o.f., te Vlissingen, eiseres,
gemachtigde: H.M.G. Dijkhuizen-de Bruin,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen (het college), 
verweerder.

Procesverloop

Eiseres heeft beroep ingesteld tegen het besluit van 17 oktober 2016 (bestreden besluit) van
het college inzake de afwijzing van haar aanvraag om een ligplaatsvergunning.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden in Middelburg op 8 juni 2017. Eiseres heeft
zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde en door M. Dijkhuizen. Het college 
heeft zich laten vertegenwoordigen door E. van der Mark.

Overwegingen

1. Op grond van de stukken en de behandeling ter zitting gaat de rechtbank uit van de
volgende feiten en omstandigheden.

Bij briefvan 2 november 2015 heeft eiseres verzocht om een permanente ligplaats aan de
Piet Heinkade in de binnenhaven van Vlissingen voor het motorpassagiersschip ‘Stad Veere
IT voor de maanden oktober tot en met april van iederjaar met ingang van het jaar 2015.

Op 22 december 2015 heeft het college aan eiseres meegedeeld voornemens te zijn de
aangevraagde ligplaatsvergunning te weigeren. De locatie waarvoor' eiseres
ligplaatsvergunning aanvraagt is niet gesitueerd in het beheersgebied van de
Havenverordening Vlissingen 2009 (de Havenverordening) en valt daarmee niet onder het
bereik van het vergunningstelsel. Bovendien zou, zelfs als de locatie onder het bereik van
het vergunningstelsel zou vallen, volgens het college vergunning moeten worden geweigerd
omdat de Piet Heinkade onderdeel uitmaakt van de milieu-inrichting van de Koninklijke
Schelde Groep BV en verlening van een vergunning aan eiseres nadelige gevolgen met zich
meebrengt die onevenredig zijn in verhouding met de met het besluit te dienen doelen. Door
verlening van een ligplaatsvergunning aan eiseres ontstaat een voor De Schelde illegale 
situatie, omdat de activiteiten die samenhangen met de ligplaatsvergunning niet passen
binnen de milieuvergunning van De Schelde. Het college wenst dan ook geen
privaatrechtelijke toestemming'te geven voor het innemen van een ligplaats aan de Piet 
Heinkade.



    

              
             

            
          

           
          

             
          

             
           

           
             

              
               

        
          

        
            

         
          

           
             

           
             
            

           
               
             
             

            
              

               
           

       
             

       
             

            
            
      

            
         

             
           

            
           
         
              

zaaknummer: BRE 16/8616 VEROR blad 2

Eiseres heeft hiertegen op 4 januari 2016 een zienswijze ingediend en daarbij tevens haar
aanvraag gewijzigd. Het komt eiseres vreemd voor dat de Piet Heinkade niet tot het
beheersgebied van de Havenverordening zou behoren. Dat betekent dat aanmeren ter plaatse
vergunningvrij is. Ten aanzien van de privaatrechtelijke toestemming wijst eiseres erop dat
het vaste jurisprudentie is dat het niet is toegestaan om door middel van de privaatrechtelijke 
bevoegdheden van de gemeente het publieke recht te doorkruisen. Indien het college
gehouden is een ligplaatsvergunning te verlenen, zoals eiseres meent dat het geval is, dan
kan het college haar niet privaatrechtelijk alsnog toestemming weigeren. Voorts heeft 
eiseres verzocht naast de aangevraagde ligplaats aan de Piet Heinkade om een
permanente ligplaatsvergunning voor de ‘Stad Veere II’ in het beheersgebied van de
Havenverordening, dan wel de gehele binnenhaven van Vlissingen voor de maanden
oktober tot en met april van iederjaar met ingang van het jaar 2016.

Bij besluit van 8 februari 2016 (primair besluit) heeft het college geweigerd aan eiseres
ligplaatsvergunning te verlenen. Het college stelt dat uitsluitend de delen die op de bij de
Havenverordening behorende kaart zijn aangegeven onderdeel uitmaken van het
beheersgebied. Met het aanwijzen van het beheersgebied is bepaald wat voor het publiek 
toegankelijke openbare haven- en kadeterreinen zijn waarvoor ligplaatsvergunning verleend
kan worden. De terreinen buiten het beheersgebied zijn niet openbaar. De Piet Heinkade is
niet gesitueerd in het beheersgebied en daarmee geen voor het publiek toegankelijk 
openbaar haven- en kadeterrein waarvoor ligplaatsvergunning verleend kan worden. Dat
geen ligplaatsvergunning vereist is betekent echter niet dat daar ligplaats ingenomen kan
worden omdat die kade geen voor het publiek toegankelijk terrein is en privaatrechtelijke
toestemming van de eigenaar nodig is, in dit geval de gemeente Vlissingen. Het zonder 
toestemming innemen van een ligplaats is een inbreuk op het eigendomsrecht en een
onrechtmatige daad. De gevolgen van het verlenen van toestemming voor een ligplaats zijn
bijzonder nadelig voor Damen Shipyards (De Schelde). Damen heeft dan ook aangegeven
zich niet te kunnen vinden in het verlenen van een ligplaatsvergunning. Ten aanzien van de
door eiseres genoemde jurisprudentie merkt het college op dat die rechtspraak géén doel
treft, omdat het hier niet gaat om zijn publiekrechtelijk handelen, maar om het niet verlenen
van toestemming waarbij alleen wordt gehandeld als eigenaar van zowel water als kade. Ten
aanzien van het verzoek van eiseres om ligplaatsvergunning in het beheersgebied dan wel de
binnenhaven heeft het college gesteld dat er geen ligplaats in dat gebied beschikbaar is, en
zeker geen permanente. De permanente ligplaatsen zijn reeds vergeven, grotendeels door de
rechtsvoorganger van het college, Zeeland Seaports. Het college heeft desondanks gekeken
naar de mogelijkheid tot het creëren van een nieuwe ligplaats, bovenop de huidige voorraad.
De financiële positie van de gemeente maakt echter dat het college ten aanzien van het 
creëren van nieuwe ligplaatsen geen investeringen kan en mag doen. Eiseres is voorts niet 
bereid gebleken om die investeringen te doen. Om die reden heeft het college de potentiële 
ligplaats niet toegevoegd aan de huidige voorraad en wordt vanwege de huidige voorraad de
aanvraag van eiseres om een ligplaatsvergunning afgewezen.

Met.het bestreden besluit heeft het college het bezwaar van eiseres gericht tegen het
primaire besluit tot afwijzing van een ligplaatsvergunning aan de Piet Heinkade ongegrond
verklaard, De Piet Heinkade is niet gelegen binnen het beheersgebied van de Verordening.
Daardoor is het publiekrechtelijke vergunningstelsel niet van toepassing. Het bezwaar tegen
het besluit tot weigering om privaatrechtelijke toestemming te verlenen voor een ligplaats
aan de Piet Heinkade heeft het college niet-ontvankelijk verklaard, nu dat besluit vanwege 
het privaatrechtelijke handelen zonder publiekrechtelijke titel niet kan worden aangemerkt
als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

- -
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Het bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een ligplaatsvergunning in het
beheersgebied heeft het college ongegrond verklaard. Los van het feit dat een permanente
vergunning ingevolge artikel 1:3, tweede lid, van de Havenverordening sowieso niet
mogelijk is, is volgens het college aan de hand van een luchtfoto waarop de feitelijke 
situatie is ingetekend voldoende inzichtelijk gemaakt dat er binnen het beheersgebied van de
verordening geen ligplaatsen beschikbaar zijn. Hieruit blijkt immers dat de ligplaatsen aan
de Isades allemaal zijn ingenomen. Enkel in die gevallen dat een schip voor een bepaalde 
periode van zijn ligplaats vertrekt, kan voor eenzelfde periode aan een ander schip (of
meerdere kleinere schepen) een tijdelijke ligplaatsvergunning worden verleend. Bij de
weigering om een vergunning te verlenen speelt de termijn waarvoor door eiseres een
vergunning wordt gevraagd daarom een belangrijke rol. Het feit dat eiseres vraagt om een 
ligplaats gedurende het hele winterseizoen beperkt de mogelijkheden voor een 
ligplaatsvergunning aanzienlijk. Daarnaast zijn de ligplaatsen in de Dokhaven, vanwege de
slechte staat waarin de kade zich bevindt, nu niet beschikbaar. De belangen van veiligheid 
en bereikbaarheid staan aan vergunningverlening in de weg. Het ‘langszij gaan’, zoals
eiseres heeft betoogd, is evenmin een optie. De mogelijkheden hierin worden beperkt 
doordat moet worden voorkomen dat de bestemmingen van de verschillende schepen elkaar 
in de weg staan. Daarnaast heeft de havenmeester op basis van zijn expertise geadviseerd 
dat ‘langszij gaan’ in dit geval stuit op praktische problemen, doordat andere schepen
hierdoor in de noodzakelijke bewegingsruimte zullen worden beperkt Vergunningverlening 
komt daarmee in strijd met de goede orde in de haven. Het college erkent dat de ligplaats 
van Verdijk in de Eerste Binnenhaven onlangs is vrijgekomen. Op grond van de Visie
Binnenhavens en het bestemmingsplan is deze ligplaats echter gereserveerd voor 
kadegebonden bedrijven. Aan eiseres wordt voor deze ligplaats derhalve geen vergunning
verleend. Ten aanzieu van de stelling van eiseres tijdens de hoorzitting dat het college haar
een alternatiefheeft geboden maar dat dit een slecht alternatief is omdat maar zekerheid 
voor een jaar wordt geboden, merkt het college op dat meerdere malen is aangegeven dat
vijfjaar zekerheid kan worden geboden. Het college heeft dat aan eiseres bij e-mailbericht
van 24 juni 2015 bevestigd.

2. Eiseres heeft in beroep samengevat aangevoerd dat het college haar aanvraag om
ligplaatsvergunning heeft afgewezen zonder zich inhoudelijk volledig te oriënteren en zich
te vergewissen van de huidige situatie in de haven van Vlissingen. Door het college is
tijdens de hoorzitting erkend dat er in de haven van Vlissingen feitelijk meer schepen liggen
dan waarvoor ligplaatsvergunning is verleend. Dat betekent .volgens eiseres dat er nog 
ligplaatsvergunningen uitgegeven kunnen worden. Tijdens de hoorzitting werd een luchtfoto
uit augustus 2013 getoond, waarop globaal enkele schepen ingetekend waren. Dat is
derhalve geen weergave van de actuele situatie en kan geen grond vormen om geen
ligplaatsvergunning te verlenen. Voorts betwist eiseres het standpunt van het college tijdens 
de hoorzitting ten aanzien van het ‘langszij gaan’. Het college heeft gesteld dat dat in strijd
is met de goede orde in de haven, maar geen van de aanwezigen had kennis van de
binnenvaart en de regels binnen de branche. Eiseres stelt dat zij door het niet kunnen
verzorgen van rondvaarten en vistochten omzetschade heeft geleden. Dat geldt met name 
voor de w'eigering om een permanente ligplaatsvergunning voor het winterseizoen te
verlenen op een willekeurige plaats binnen het beheersgebied.

3. Artikel 1.2 van de Havenverordening bepaalt:
Deze verordening is van toepassing in de havens en andere bevaarbare wateren, de haven
en industrieterreinen en de tot genoemde gebieden behorende oevers, grond- en 
kunstwerken, wegen, beplantingen, gebouwen, alsmede op de scheepshellingen, dokken.



    

        
           

            
            

      

         
          
            

         
          

            
           

           

             
            

     

     
                  

         
             

 
              

  
    
              

 
               

          

              
         

         
            
            

            
          

              
        
        

            
             

               
           

zaaknummer: BRE 16/8616 VEROR blad 4

scheepsreparatiewerven, Los- en laadplaatsen, kaden, aanlegsteigers, meerboeien, meerpalen
of andere voorzieningen in het beheersgebied en alle tot de havens behorende kunstwerken.

Artikel 1.1 van de Havenverordening definieert havens als: de wateren binnen het
beheersgebied die voor de scheepvaart openstaan. En beheersgebied als: het gebied, zoals
aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart.

Ingevolge artikel 1.3 van de Havenverordening kan het college vergunningen en
toestemmingen verlenen alsmede aanwijzingen doen en/of geven en aan deze vergunningen,
toestemmingen of aanwijzingen in de zin van artikel 9.1 beperkingen en voorschriften
verbinden. De beperkingen en voorschriften mogen slechts strekken tot bescherming van het 
belang in verband waarmede de vergunning, toestemming of aanwijzing is vereist.
Ih het tweede lid is bepaald dat toestemmingen worden verleend voor een eenmalige
gedraging of handeling. Vergunningen worden verleend voor een geldigheidsduur van ten
hoogste 24 maanden; het college kan de geldigheidsduur telkens verlengen met ten hoogste 
24 maanden.
Op grond van het zesde lid van dit artikel wordt een vergunning oftoestemming niet 
verleend en wordt een geldigheidsduur niet verlengd indien redenen van orde of veiligheid 
in de havens zich daartegen verzetten.

Artikel 2.2 van de Havenverordening bepaalt:
1. Het is verboden met een schip ligplaats te nemen ofzich met het schip op een ligplaats te
bevinden, tenzij dit geschiedt in een geval als hierna bedoeld
a. in overeenstemming met ter plaatse aangebrachte, in artikel 2.1 bedoelde, tekens en
nadere aanduidingen;
b. met uitdrukkelijke instemming van de eigenaar, huurder of erfpachter van een aan de
ligplaats gelegen terrein;
c. met toestemming van het college.
2. Het college kan bij de in het eerste lid, onder c, bedoelde toestemming aanvullende
voorwaarden verbinden.
3. Het college kan in afwijking van het eerste lid, onder b, het nemen of houden van
ligplaats verbieden uit het oogpunt van orde, ordening, veiligheid ofmilieubelangen.

4. Ter beoordeling ligt aan de rechtbank de vraag voor of het college op goede
gronden de aanvraag van eiseres om een ligplaatsvergunning heeft afgewezen.

4.1 Voor zover de aanvraag om ligplaatsvergunning betrekking heeft op de Piet 
Heinkade heeft het college aangegeven voor die kade geen ligplaatsvergunning te kunnen
verlenen. Deze kade behoort niet tot het beheersgebied van de Havenverordening, zodat een
vergunning op grond van deze verordening niet aan de orde is. Voorts heeft het college
privaatrechtelijke toestemming voor het innemen van een ligplaats aan deze kade
afgewezen.

De rechtbank is ter zitting, na bestudering van de kaarten en uitleg van het college, gebleken
dat de Piet Heinkade niet onder het beheersgebied van de Havenverordening valt. Het
college heeft derhalve terecht gesteld geen ligplaatsvergunning voor die locatie te kunnen 
verlenen en terecht het bezwaar daartegen ongegrond verklaard. Dat er eerder naar
aanleiding van een aanvraag in 2014 een conceptvergunning voor het innemen van een
ligplaats aan de Piet Heinkade aan eiseres is verleend, zoals zij stelt, maakt dit niet anders.
Behalve dat deze conceptvergunning in deze procedure niet voorligt en het nog slechts ging
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om een concept, is het college blijkbaar in het kader van onderhavige aanvraag tot de
conclusie gekomen dat ligplaatsvergunning voor deze locatie, gelet op de bepalingen en
kaarten behorende bij de Havenverordening, niet aan de orde is. De rechtbank kan zich
daarmee zoals reeds geoordeeld verenigen.

Voorts is de rechtbank met het college van oordeel dat (weigering van) privaatrechtelijke 
toestemming in dit geval niet als een publiekrechtelijke rechtshandeling kan worden gezien,
omdat die weigering/toestemming niet heeft plaatsgevonden ter uitvoering van een
overheidstaak op basis van een publiekrechtelijke grondslag. Het college heeft namelijk
toestemming geweigerd in de hoedanigheid van eigenaar van de Piet Heinkade. De
rechtbank verwijst in dit kader naar uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (AbRS) van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2807) en van
5 december 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BY5134). Naar het oordeel van de rechtbank heeft
het college het bezwaar tegen de weigering van privaatrechtelijke toestemming om ligplaats
in te nemen aan de Piet Heinkade dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard.

4.2 Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een vergunning voor het innemen van
een ligplaats op een locatie in de Binnenhaven van Vlissingen, gelegen in het beheersgebied
van dp Havenverordening, heeft het college gesteld geen vergunning te kunnen verlenen
omdat alle (geschikte) ligplaatsen zijn ingenomen en langszij gaan geen optie is. Het college 
stelt aan eiseres een alternatiefte hebben geboden, waarbij een ligplaats kon worden
toegevoegd aan de voorraad. Vanwege de financiële positie van de gemeente Vlissingen
moest eiser de kosten vanhet creëren van deze ligplaats bij de lasloods wel zelf dragen.
Eiseres heeft van dat aanbod echter geen gebruik gemaakt. Ter zitting hééft het college
onder meer een toelichting gegeven op de luchtfoto die zich in het dossier bevindt.

Eiseres heeft betwist dat geen ligplaatsen meer beschikbaar zijn. Zo heeft zij erop gewezen
dat van de 22 ligplaatsen er maar voor drie vergunning is verleend en dus dat er voor
negentien ligplaatsen nog vergunning kan worden afgegeven. Eiseres stelt dat er vrije
ligplaatsen over zijn en dat als het college met een welwillend oog zou kijken er
mogelijkheden genoeg zijn voor een ligplaats. Ten aanzien van het door het college geboden
alternatiefheeft eiseres gesteld dat dat geen goed alternatief is, omdat geen zekerheid werd
geboden.

Het college heeft met betrekking tot de stelling dat er 22 ligplaatsen zijn ingenomen
waarvoor maar drié vergunningen zijn afgegeven zodat er voor negentien plaatsen nog
vergunning kan w'orden verleend, aangegeven dat na overname in 2009 van de Binnenhaven
van Zeeland Seaports door de gemeente Vlissingen ten onrechte verzuimd was voor de
reeds ingenomen ligplaatsen vergunning te verlenen dan wel deze te verlengen. Hét gaat
daarbij om betrokkenen met oudere rechten dan eiseres. Dat laatste heeft eiseres ter zitting 
ook erkend. Het college heeft die situatie inmiddels hersteld en geformaliseerd door alsnog 
ligplaatsvergunning te verlenen aan betrokkenen. Het college heeft hiermee naar het oordeel
van de rechtbank afdoende onderbouwd dat de door eiseres bedoelde 22 ligplaatsen niet 
beschikbaar zijn. Het feit dat op de (overigens niet actuele) luchtfoto niet alle geschikte
ligplaatsen daadw-erkelijk bezet zijn, is onder meer verklaarbaar doordat een luchtfoto een
momentopname is. Als een ligplaats op een bepaald moment leeg is betekent dat niet dat de
desbetreffende ligplaats voor een heel seizoen beschikbaar is.

Het college heeft wel erkend dat er nog ligplaatsen zijn aan de Dokhaven en dat er van
Verdijk recent een ligplaats is vrijgekomen. Aan eiseres wordt voor die ligplaatsen echter
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geen vergunning verleend, vanwege de slechte staat van de kade van de Dokhaven
respectievelijk omdat eiseres geen kadegebonden bedrijf is. zoals vereist op grond van de
Visie Binnenhavens. Door eiseres is de slechte staat van de Dokhaven niet betwist. Ten
aanzien van de stelling van het college met betrekking tot kadegebonden bedrijven heeft 
eiseres ter zitting gesteld dat er sleepboten en oude vissersschepen aan de kade liggen die
geen verbinding hebben met die kade en dus ook niet kadegebonden zijn. Het college heeft 
ter zitting toegelicht dat het innemen van ligplaats op basis van een vergunning dient te
worden onderscheiden van toestemming van de havenmeester voor het innemen van 
ligplaats voor een korte periode en dat het in de door eiseres bedoelde gevallen gaat om
toestemming. De rechtbank acht die uitleg afdoende en die handelwijze op grond van de
Havenverordening mogelijk (artikel 1.3, tweede lid, van de Havenverordening). De
rechtbank ziet hierin geen aanleiding voor het oordeel dat het college aan eiseres
ligplaatsvergunning voor een van die plaatsen had moeten verlenen.

Voorts is voor de rechtbank voldoende duidelijk dat langszij gaan in de haven naast 
praktische problemen ook orde- en veiligheidsproblemen kan opleveren. Volgens het 
college zijn de mogelijkheden van langszij gaan beperkt, doordat moet worden voorkomen 
dat de bestemmingen van de verschillende schepen elkaar in de weg staan. Daarnaast heeft 
de havenmeester op basis van zijn expertise geadviseerd dat ‘langszij gaan’ stuit op 
praktische problemen, doordat andere schepen hierdoor in de noodzakelijke 
bewegingsruimte zullen worden beperkt. De rechtbank neemt aan, zoals het college stelt, dat 
de havenmeester niet permanent aanwezig is om een en ander in goede banen te leiden als
een schip wenst te vertrekken terwijl een ander schip langszij ligt. Volgens het college is in
de praktijk gebleken dat langszij gaan in de praktijk voor veel problemen zórgt. Naar het 
oordeel van de rechtbank heeft het college de belangen van orde en veiligheid in de
Binnenhaven zwaarder mogen laten wegen dan het belang van eiseres bij een
ligplaatsvergunning waarbij langszij moet worden gegaan.

Ten aanzien van het alternatief dat het college aan eiseres heeft geboden het aarileggen van
een steiger bij de lasloods op kosten van eiseres heeft eiseres gesteld dat dat geen goed
alternatief w'as, omdat maar zekerheid voor een jaar werd geboden. De rechtbank acht deze
stelling van eiseres niet juist. In het e-mailbericht van 24 juni 2015 heeft het college 
namelijk vijfjaar zekerheid geboden. Dat eiseres uit de krant heeft vernomen dat de lasloods
inmiddels is verkocht maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet anders.

Gelet op het voorgaande en de nadere uitleg ter zitting, onder meer van de eerdergenoemde 
luchtfoto, heeft het college naar het oordeel van de rechtbank afdoende aannemelijk
gemaakt dat er geen (geschikte) ligplaatsen in de Binnenhaven beschikbaar zijn en dat 
langszij gaan geen optie is. Bevestiging dat er geen ligplaatsen beschikbaar zijn vindt de
rechtbank daarnaast in de door het college overgelegde besluiten waarbij ook
ligplaatsvergunning aan andere partijen is geweigerd.

Concluderend is de rechtbank van oordeel dat het college, alle belangen' in ogenschouw 
genomen, tot een redelijke belangenafweging is gekomen en de door eiseres verzochte
ligplaatsvergunning mocht weigeren.

5. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

-
-
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Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E.S.M. van Bergen, rechter, in aanwezigheid van
mr. H.D. Sebel, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2017.
De griffier is niet in de gelegenheid deze uitspraak mede te ondertekenen.

Afsclirift verzonden aan partijen op:

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