
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 65e nieuwsbrief van onze praktijkgroepen 
bestuurs-, bouw- en vastgoedrecht. Met deze digitale nieuwsbrief 
willen wij u graag op de hoogte houden van in het oog springende 
vraagstukken die wij in onze praktijk zijn tegengekomen. Wij hopen u 
informatie te verschaffen, die van pas kan komen bij uw dagelijkse 
werkzaamheden in uw organisatie. 

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsbrief, neemt u dan 
contact op met mr. Wouter van de Wetering (w.vd.wetering@kienhuishoving.nl) of mr. Joyce 
Scheltens-Fokke (j.j.scheltens@kienhuishoving.nl). Wilt u meer weten over onze 
praktijkgroepen, dan verwijzen wij u naar onze internetsite: www.kienhuishoving.nl, zie onder 
‘Diensten’, ‘Bestuursrecht’ en ‘Bouw- & aanbestedingsrecht’. Onder ‘Bestuursrecht’, 
‘Nieuwsbrief’ treft u ook onze eerder verschenen nieuwsbrieven aan. 

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

In verband met de vakantieperiode zal er in juli geen nieuwsbrief verschijnen. De eerstvolgende 
nieuwsbrief komt eind augustus uit.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Algemeen bestuursrecht
- Inwerkingtreding Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
- Hoge dwangsom bij niet tijdig beslissen
Ruimtelijk bestuursrecht
- Inwerkingtreding Wabo op 1 oktober 2010
- Overgangsrecht Wro wijzigingsbevoegdheid
- Handhavend optreden tegen in stand laten illegaal bouwwerk verkregen vóór 1 april 2007
- Opdracht tot vaststellen bestemmingsplan na vernietiging
- Tussenuitspraak bevoegdheidsgebrek projectbesluit
- Taxatie planschade en WOZ-waarde
Milieurecht
- Inwerkingtreding Wet modernisering milieueffectrapportage op 1 juli 2010; Ontwerpbesluit tot 

wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (reparatie en modernisering)
- Herstel gebreken in een MER in beroepsfase
- Melding ex artikel 8.19 Wm in delen
Bouw- en aanbestedingsrecht
- Gemengde opdracht: hoofdvoorwerp van de opdracht essentieel

www.kienhuishoving.n
mailto:w.vd.wetering@kienhuishoving.nl
mailto:j.j.scheltens@kienhuishoving.nl
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3477176769066F156D0E651C74041E610805157A1C13077F6F6E7E07047B0B7A7B05766F612F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/


ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Inwerkingtreding Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
In onze vorige nieuwsbrief (mei, nr. 64) is de Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter 
uitgebreid besproken. Ingevolge deze wet wordt artikel 2:17 lid 1 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) gewijzigd en wordt een nieuw artikel (8:40a Awb) in de Awb ingevoegd. 
Inmiddels is de datum van inwerkingtreding van deze wet in het Staatsblad verschenen (Stb. 
2010, 207). De wet zal op 1 juli 2010 in werking treden.

Hoge dwangsom bij niet tijdig beslissen
Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden 
(Stb. 2009, 383; zie onze nieuwsbrief van oktober 2009, nr. 57). Sinds de inwerkingtreding van 
die wet, is (rechtsreeks) beroep het geëigende rechtsmiddel tegen het niet tijdig beslissen door 
een bestuursorgaan. Ingevolge artikel 6:12 lid 2 Awb moet, alvorens beroep kan worden 
ingesteld, het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke zijn gesteld en moeten bovendien twee 
weken zijn verstreken sinds die ingebrekestelling.

Op grond van artikel 8:55d lid 1 Awb, bepaalt de rechtbank, indien het beroep gegrond is en 
nog geen besluit is bekend gemaakt, dat het bestuursorgaan binnen twee weken na de dag 
waarop de uitspraak wordt verzonden alsnog een besluit bekendmaakt. Ingevolge lid 2 van dat 
artikel, verbindt de rechtbank aan haar uitspraak tevens een (nadere) dwangsom voor iedere 
dag dat het bestuursorgaan in gebreke blijft de uitspraak na te leven.

Dat dergelijke (nadere) dwangsommen in hoogte behoorlijk kunnen oplopen, blijkt uit een 
uitspraak van de rechtbank Haarlem van 29 maart 2010 (LJN: BM5066). In die zaak was 
beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen op een tweetal bezwaarschriften. De rechtbank 
verklaarde het beroep gegrond, en verbond aan de naleving van haar uitspraak een dwangsom 
van € 350,-- per dag, tot een maximum van € 52.500,--. De rechtbank geeft een tweetal 
argumenten voor haar keuze voor een hogere dwangsom dan gebruikelijk. Ten eerste had het 
bestuursorgaan er bij herhaling blijk van gegeven de beslistermijnen niet in acht te nemen. In de 
tweede plaats wordt van belang geacht dat de rechtbank reeds eerder in een andere procedure 
heeft aangegeven, dat de motivering die verweerder aan het besluit tot verlenging van de 
begunstigingstermijn ten grondslag legt, in strijd is met zowel de wet als de vaste jurisprudentie 
van de Afdeling op dat punt.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Inwerkingtreding Wabo op 1 oktober 2010
Na meerdere keren te zijn uitgesteld is de datum van inwerkingtreding van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) definitief vastgesteld op 1 oktober 2010 (Stb. 2010, 231). 
Op deze datum treden eveneens het Besluit Omgevingsrecht, de Invoeringswet Wabo, het 
Invoeringsbesluit Wabo en die onderdelen van de wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen 
en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
milieubeheer (Stb. 2010, 187; zie over deze wet onze nieuwsbrief van mei, nr. 64 ) die verband 
houden met de Wabo, in werking.

Artikel 4.1 lid 2 van het  Besluit omgevingsrecht treedt nog niet in werking. In dit artikel is de 
verplichting opgenomen voor ondernemingen en personen die een zelfstandig beroep 
uitoefenen om de aanvraag om een omgevingsvergunning elektronisch in te dienen. Reden 
voor uitstel van de inwerkingtreding van dit artikel is dat een aantal met name kleinere bedrijven 
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nog niet over de hiertoe benodigde voorzieningen beschikt (zie nota van toelichting, Stb. 2010, 
143, p. 86).

Van de Invoeringswet Wabo treedt in de eerste plaats artikel 9.10 onderdeel E nog niet in 
werking. De reden hiervoor is erin gelegen dat in dit artikel is uitgegaan van de tekst van artikel 
2.16 Wet milieubeheer zoals dat artikel komt te luiden na de inwerkingtreding van artikel I, 
onderdeel C, van de Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten. 
Aangezien dat artikel nog niet in werking is getreden kan artikel 9.10 onderdeel E Invoeringswet 
Wabo eveneens nog niet in werking treden. 

Voorts treedt artikel 9.15 onderdelen X en Y van de Invoeringswet Wabo nog niet in werking. 
Ingevolge voornoemde onderdelen vervallen in artikel 70c lid 4 en artikel 75 lid 2 Woningwet de 
begrippen woonwagen en standplaats. Volgens de nota van toelichting is inmiddels gebleken 
dat deze begrippen in de desbetreffende artikelonderdelen nog niet kunnen worden gemist. In 
het kader van de thans in voorbereiding zijnde wetgeving met betrekking tot de herziening van 
het woningcorporatiestelsel zullen deze artikelonderdelen nader worden bezien. Naar 
verwachting zullen de begrippen woonwagen en standplaats bij die gelegenheid uit de 
desbetreffende artikelonderdelen vervallen. 

Overgangsrecht Wro wijzigingsbevoegdheid
In artikel 11 WRO (oud) was geregeld dat de gemeenteraad de bevoegdheid om een 
bestemmingsplan te wijzigen aan zichzelf kon voorbehouden. In artikel 3.6 lid 1 Wro -  waarin 
de toekenning van de wijzigingsbevoegdheid aan het college van burgemeester en wethouders 
is geregeld - is deze mogelijkheid niet opgenomen.

In AbRS 29 maart 2010 (nr. 200910189/3/R1) was sprake van een bestemmingsplan dat tot 
stand is gekomen op grond van de WRO (oud). In dit plan is een wijzigingsbevoegdheid voor de 
gemeenteraad opgenomen. De vraag die in deze uitspraak aan de orde is, is of de 
gemeenteraad ook onder de nieuwe Wro, van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik kan maken.

De Afdeling is van oordeel dat uit de artikelen 9.1.4 lid 2 en 9.1.5 Invoeringswet Wro volgt, dat 
een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in een bestemmingsplan dat op grond van de 
WRO (oud) tot stand is gekomen, ook na 1 juli 2008 kan worden toegepast door het 
bestuursorgaan waaraan de bevoegdheid is toegekend onder de voorwaarden die in de 
bevoegdheid zijn opgenomen. Hierbij wordt voorts overwogen dat indien het 
ontwerpwijzigingsplan op of na 1 juli 2009 ter inzage wordt gelegd artikel 3.9a Wro van 
toepassing is op de totstandkoming van het plan. In dat artikel wordt echter gesproken over 
burgemeester en wethouders. De Afdeling lost dit op door te oordelen dat daar waar in artikel 
3.9a Wro burgemeester en wethouders worden genoemd, de gemeenteraad moet worden 
gelezen.

Handhavend optreden tegen in stand laten illegaal bouwwerk verkregen vóór 1 april 2007
Op 1 april 2007 is artikel 40 lid 1 onder b Woningwet (Wow) in werking getreden. Ingevolge dit 
artikel is het verboden een bouwwerk dat is gebouwd zonder of in afwijking van een door 
burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning in stand te laten. Vóór  1 april 2007 
kon op grond van artikel 40 lid 1 Wow slechts handhavend worden opgetreden tegen bouwen 
zonder of in afwijking van een vergunning.  

Artikel 40 lid 1 onder b Wow bevat geen overgangsrecht. Gelet hierop oordeelde de Afdeling in 
haar uitspraak van 2 oktober 2008 (nrs. 200806131/1 en 200806131/2; AB 2009, 69) dat het 
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verbod om een illegaal bouwwerk in stand te laten ook van toepassing is ten aanzien van 
diegenen die het desbetreffende bouwwerk vóór  1 april 2007 in eigendom hebben verkregen.

Op deze uitspraak heeft de Afdeling in haar uitspraak van 17 maart 2010 (nr. 200901588/1/H1; 
AB 2010, 140) een belangrijke nuancering aangebracht. Deze zaak had betrekking op een 
illegaal bouwwerk dat (ver) voor 1 april 2007 in eigendom was verkregen.

De Afdeling overweegt in de eerste plaats dat ook al heeft de huidige eigenaar van het illegale 
bouwwerk dit bouwwerk niet opgericht, het bouwwerk wel in strijd met artikel 40 lid 1 onder b 
Wow door hem in stand wordt gelaten. De eigenaar is om die reden overtreder van het verbod 
als bedoeld in artikel 40 lid 1 onder b Wow. De Afdeling overweegt echter vervolgens dat de 
huidige eigenaar eerst op 1 april 2007 overtreder is geworden. Vóór die datum richtte artikel 40 
Wow zich slechts tot degene die zonder of in afwijking van een bouwvergunning had gebouwd 
of daartoe opdracht had gegeven. Ten tijde van de verkrijging van het bouwwerk (in 2000)  
behoefde van de koper (zijnde de huidige eigenaar) niet te worden verlangd dat hij onderzoek 
zou verrichten naar de vraag of het bouwwerk zonder of in afwijking van een bouwvergunning 
was gebouwd. Dit zou volgens de Afdeling - onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis -
anders zijn geweest indien de huidige eigenaar ten tijde van de koop concrete aanwijzingen had 
dat zonder of in afwijking van een bouwvergunning was gebouwd. In dit geval is niet van 
dergelijke aanwijzingen gebleken. Onder deze omstandigheden is de Afdeling van oordeel dat 
de rechtszekerheid zich ertegen verzet dat het college van burgemeester en wethouders op 
grond van strijd met artikel 40 lid 1 onder b Wow handhavend optreedt.

In AbRS 23 juni 2010 (nr. 200905445/1/H1) heeft de Afdeling vorenstaande overwegingen nog 
eens herhaald.

Opdracht tot vaststellen bestemmingsplan na vernietiging
De Wro bevat voor de gemeenteraad geen verplichting om opnieuw een bestemmingsplan 
vastte stellen als een eerder vaststellingbesluit door de Afdeling wordt vernietigd. De Wro-
wetgever laat het aan de gemeenteraad zelf om te bepalen of een nieuw vaststellingbesluit 
wordt genomen of dat voor de desbetreffende locatie wordt teruggevallen op het voorheen 
geldende planologische regime. Dat kan (onder meer) leiden tot rechtsonzekerheid voor de 
gebruikers van gronden en bouwwerken. Mede om die reden kan de Afdeling de gemeenteraad 
opdragen om na vernietiging opnieuw een bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie 
waarop de vernietiging betrekking heeft. In AbRS 16 juni 2010 (nr. 200906837/1/R2) is daarvan 
een duidelijk voorbeeld te vinden (i.h.b. rechtsoverweging 2.7).

Deze uitspraak is ook om een andere reden interessant: de Afdeling bepaalt met zoveel 
woorden (overeenkomstig artikel 8:72 lid vier aanhef en onder b Awb) dat de gemeenteraad 
kan volstaan met een nieuw vaststellingsbesluit en dus niet eerst een ontwerpbesluit ter inzage 
behoeft te leggen (als bedoeld in art. 3.8 lid 1 Wro). In de praktijk ontstaat na vernietiging van 
een vaststellingsbesluit soms onduidelijkheid over de vraag of de bestemmingsplanprocedure 
van voren af aan moet worden doorlopen. Een duidelijke rechtsoverweging dienaangaande van 
de Afdeling lijkt een kleine moeite en komt de rechtszekerheid evenzeer zonder meer ten 
goede.

Tussenuitspraak bevoegdheidsgebrek projectbesluit
Tussenuitspraken van de Afdeling op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht zijn tot op 
heden betrekkelijk schaars. Een aardige illustratie van de mogelijkheden die een 
tussenuitspraak biedt, is AbRS 2 juli 2010 (nr. 200906665/1/T1/H1).
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In die uitspraak constateert de Afdeling dat door burgemeester en wethouders is besloten om -
ter legalisatie van een illegaal bouwwerk - geen projectbesluit te nemen (als bedoeld in artikel 
3.10 Wro) zonder dat het college de bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad gedelegeerd
heeft gekregen. In de tussenuitspraak wordt burgemeester en wethouders opgedragen om dit 
bevoegdheidsgebrek te helen. Zij dienen daartoe zorg te dragen dat de gemeenteraad een 
besluit neemt omtrent het verlenen van een projectbesluit en vervolgens moeten burgemeester 
en wethouders zelf een nieuw besluit nemen omtrent de vraag of ten aanzien van het zonder 
bouwvergunning opgerichte gebouw handhavend moet worden opgetreden.

Taxatie planschade en WOZ-waarde
Bij de taxatie van planschade kan een beschikking tot vaststelling van de  waarde op grond van 
de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) een rol spelen. Het is inmiddels vaste 
jurisprudentie dat de WOZ-waarde  weliswaar is gebaseerd op de bestaande feitelijke situatie 
en niet zoals bij de planvergelijking voor de beoordeling van een planschade op de maximale 
invulling van het planologische regime, maar als sprake is van een aanmerkelijk verschil in deze 
taxaties, moet daarvoor in het schadebesluit een verklaring worden gegeven, zeker als door de 
aanvrager op dat verschil een beroep is gedaan. Voor een dergelijke motivering is te meer 
aanleiding als de WOZ-beschikking inhoudt dat de taxatie wordt verlaagd naar aanleiding van 
de ruimtelijke mutatie waarop ook de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking 
heeft.

In de uitspraak van de Afdeling van 23 juni 2010 (nr. 200905965/1/H2) wordt het bezwaar 
afgewezen dat bij de waardebepaling van het perceel van appellant ten onrechte geen rekening 
is gehouden met vergelijkingsobjecten zoals gebruikelijk is bij de waardebepaling ingevolge de 
Wet waardering onroerende zaken. De rechtbank heeft naar het oordeel van de Afdeling terecht 
overwogen dat de bepaling van de WOZ-waarde niet plaats vindt aan de hand van criteria die 
van belang zijn voor de beoordeling van een aanvraag om vergoeding van planschade en dat 
bij die beoordeling niet, zoals bij de planvergelijking, betekenis wordt toegekend aan de 
maximale invulling van het oude regime, maar dat vooral de feitelijke situatie bepalend is. In het 
aan het bestreden besluit ten grondslag liggend advies is bij de waardebepaling rekening 
gehouden met de ligging, bereikbaarheid, directe omgeving, vorm en omvang van de kavel, 
aard en constructie van de opstallen, staat van onderhoud hiervan, ruimtelijke indeling en 
aanwendingsmogelijkheden van de opstallen, waarbij de planologische situatie van de gronden 
een belangrijke indicatie is. Voorts heeft het college in zijn besluit voldoende gemotiveerd 
toegelicht waaruit de verschillen tussen de WOZ-waarde en de in het kader van de advisering 
over de planschade vastgestelde waarde bestaan en dat de WOZ-waarde bij de vaststelling van 
de omvang van de planschade niet relevant is.

In de Afdelingsuitspraak van 16 juni 2010 (nr. 200906130/1/H2) is aan het college de 
mogelijkheid geboden om alsnog een verklaring te geven voor het verschil in taxatie van de 
waarde in het kader van het planschadebesluit en de desbetreffende WOZ-taxatie.

In de praktijk van de advisering over aanvragen om tegemoetkoming in planschade is het al 
gebruikelijk om de in dat kader uit te voeren taxatie van de waarde van de onroerende zaak 
respectievelijk vóór en na de peildatum, te vergelijken met de WOZ-taxatie. Sommige 
gemeenten hebben zelfs hun aanvraagformulier daarop al aangepast en opgave van de WOZ-
waarde per peildatum gevraagd, dit mede omdat de privacywetgeving het niet toestaat dat de 
gemeente deze informatie zelf aandraagt.
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MILIEURECHT

Inwerkingtreding Wet modernisering milieueffectrapportage op 1 juli 2010; Ontwerpbesluit 
tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (reparatie en modernisering)
Op 1 juli a.s. treedt de Wet modernisering milieueffectrapportage (hierna: Wet modernisering 
m.e.r.) in werking (Stb. 2010, 20 en Stb. 2010, 197). Op dezelfde datum zal in verband daarmee 
het Besluit milieu-effectrapportage 1994 worden vervangen door het Besluit 
milieueffectrapportage (Stb. 2010, 184 en Stb. 2010, 197).

Met deze wet, die met name hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wijzigt, wordt uitvoering 
gegeven aan de reeds eerdere aangekondigde herijking van de m.e.r.-regeling (Kamerstukken II 
2004/05, 29 383, nr. 25, p. 1-2).

Veruit de belangrijkste met de Wet modernisering m.e.r. door te voeren wijzigingen betreffen de 
m.e.r.-procedures. De wet creëert een onderscheid tussen een uitgebreide en een beperkte 
m.e.r.-procedure.

De uitgebreide procedure is van toepassing op alle plan-m.e.r.’s en op onder meer besluit-m.e.r.’s 
voor activiteiten waarvoor die plicht niet is gekoppeld aan een milieuvergunning. Bij die laatste 
categorie kan gedacht worden aan activiteiten als woningbouw, de aanleg van grote 
bedrijventerreinen, de aanleg van recreatieve voorzieningen e.d.. De uitgebreide procedure 
verplicht onder meer tot het bieden van inspraak en het verschaffen van een reikwijdte- en 
detailniveauadvies door het bevoegd gezag aan de initiatiefnemer (voor zover deze niet dezelfde 
zijn), alvorens het MER kan worden opgesteld. Verder is er een verplichting om de Commissie 
voor de milieueffectrapportage over het MER te laten adviseren. De uitgebreide procedure lijkt 
aldus enigszins op de besluit-m.e.r.-procedure zoals die nu in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer is vastgelegd, zij het dat de instrumenten startnotitie en richtlijnen niet tot de 
uitgebreide m.e.r.-procedure behoren. Ook is er in de uitgebreide m.e.r.-procedure, anders dan in 
de huidige besluit-m.e.r.-procedure, geen verplichtende rol weggelegd voor de Commissie voor de 
milieueffectrapportage in de voorfase (de fase voorafgaande aan het opstellen van het MER). Met 
de verplichting om een plan-m.e.r. via de uitgebreide procedure te laten verlopen, kan 
geconstateerd worden dat de Wet modernisering m.e.r. in dat opzicht voor een verzwaring zorgt.

De beperkte m.e.r.-procedure gaat gelden voor de besluit-m.e.r.’s voor activiteiten waarvoor de 
besluit-m.e.r.-plicht is gekoppeld aan een milieuvergunning en waarvoor geen passende 
beoordeling uit hoofde van de Natuurbeschermingswet 1998 is vereist.  In de beperkte procedure 
behoeft bijvoorbeeld in de voorfase geen inspraak te worden geboden en is in het geheel niet 
voorzien in de inschakeling van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Wet 
modernisering m.e.r. voorziet in zoverre duidelijk in een lastenverlichting.

Voor wat betreft de aan milieueffectrapporten te stellen eisen, is van belang dat de Wet 
modernisering m.e.r. de verplichting tot het in een besluit-MER beschrijven van het zogeheten 
meest milieuvriendelijke alternatief, schrapt. Voor plan-MER’en stelt de Wet modernisering m.e.r. 
verplicht dat daarin wordt ingegaan op eventueel mogelijk te treffen mitigerende en 
compenserende maatregelen. Die verplichting bestaat niet onder vigeur van de thans geldende 
m.e.r.-regeling.

De Wet modernisering m.e.r. bevat overgangsbepalingen die met zich brengen dat de thans 
geldende m.e.r.-regelgeving van toepassing blijft op de totstandkoming van plan-m.e.r.-plichtige 
plannen voor zover het ontwerp van een dergelijk plan (met het plan-MER) voor 1 juli 2010 ter 
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inzage is gelegd. Voor de thans in voorbereiding zijnde besluit-m.e.r.-plichtige besluiten blijft de 
thans geldende m.e.r.-regelgeving van kracht indien de richtlijnen voor het besluit-MER voor 1 juli 
2010 zijn vastgesteld.

Het op 1 juli 2010 in werking te treden Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) brengt 
geen inhoudelijke wijzigingen met zich ten opzichte van het thans geldende Besluit 
milieueffectrapportage 1994. Het zal echter niet lang op zich laten wachten voordat het nieuwe 
Besluit m.e.r. een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen zal ondergaan. Althans dat moge 
blijken uit het op 16 juni 2010 in de Staatscourant (Stcrt. 2010, nr. 9086) geplaatste 
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (reparatie en modernisering).

Met dit (ontwerp)besluit wordt allereerst beoogd de consequenties van het arrest HvJ EU 15 
oktober 2009 (zaaknr.: C-255/08; zie over deze uitspraak onze nieuwsbrief van oktober 2009, 
nr. 57) te implementeren. In dat arrest heeft het Hof bepaald dat de drempelwaarden in 
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994 zich niet (zonder meer) met de m.e.r.-
richtlijn verdragen. In het Ontwerpbesluit worden deze drempelwaarden om die reden indicatief 
gemaakt. Mocht het Ontwerpbesluit worden verheven tot een definitief besluit, dan zal in een 
latere nieuwsbrief worden ingegaan op de consequenties daarvan.

In het Ontwerpbesluit zijn veel categorieën activiteiten in de onderdelen C en/of D van de 
bijlage bij het Besluit m.e.r. meer of minder ingrijpend gewijzigd. Zo zijn belangrijke categorieën 
activiteiten zoals woningbouw en de aanleg van bedrijventerreinen uit de C-lijst geschrapt en 
alleen nog opgenomen in de D-lijst. Een enkele categorie (zoals de aanleg van golfbanen) 
wordt blijkens het Ontwerp geheel aan de m.e.r.-(beoordelings)plicht onttrokken.

Herstel gebreken in een MER in beroepsfase
In AbRS 16 juni 2010 (nr. 200904325/1/R3) is het bestemmingsplan “Project Gezandebaan” 
aan de orde. Dit plan voorziet onder meer in een bestemming ten behoeve van een reeds in 
gebruik zijnde golfbaan van 9 holes en een uitbreiding daarvan met een volwaardige 18 holes 
golfbaan. In het opgestelde milieueffectrapport (MER) was de 9 holes golfbaan niet betrokken. 
Ten onrechte aldus de Afdeling, nu deze bestaande golfbaan in strijd met het toepasselijke 
planologische regime  werd gebruikt (dit was reeds door de Afdeling geoordeeld in haar 
uitspraak van 16 januari 2008, nr. 200704040/1).

De Afdeling constateert dan ook dat het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met artikel 
7.10 lid 1 onder b sub 1 Wm en vernietigt dit vaststellingsbesluit om die reden. Vervolgens laat 
de Afdeling de rechtsgevolgen van het vaststellingsbesluit echter in stand. Dit naar aanleiding 
van nader in beroep ingebrachte stukken. Het gaat daarbij allereerst om een rapport (uit januari 
2010) waarin alsnog is ingegaan op de milieueffecten van de bestaande 9 holes golfbaan in 
vergelijking met de voormalige bestemming “Recreatieweide”. Uit dat rapport blijkt dat er voor 
het aspect natuur geen effecten zijn en dat wat betreft de overige aspecten geen sprake is van 
significante effecten. In een aanvullend toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. (d.d. 10 
februari 2010), heeft de Commissie aangegeven dat de aanvullende informatie haar geen 
aanleiding geeft om haar eerdere oordeel dat de essentiële informatie aanwezig is, te herzien. 
De Afdeling overweegt dat appellanten niet aannemelijk hebben gemaakt dat, ondanks de 
opgestelde aanvulling op het MER, onvoldoende inzicht is geboden in de milieueffecten van de 
voorgenomen activiteit.

Deze toch wel opzienbarende uitspraak geeft aan dat fundamentele gebreken in een MER naar 
het oordeel van de Afdeling zelfs in het stadium van beroep nog kunnen worden hersteld, 
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althans dat die herstelwerkzaamheden ertoe kunnen leiden dat de rechtsgevolgen van een 
vernietigd besluit in stand kunnen worden gelaten.

Melding ex artikel 8.19 Wm in delen
Als alternatief voor het aanvragen van een veranderingsvergunning of een revisievergunning, 
kan een inrichting in sommige gevallen volstaan met een melding aan het bevoegd gezag op 
grond van artikel 8.19 Wm. Ingevolge dat artikel geldt een voor een inrichting verleende 
vergunning tevens voor veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan die niet in 
overeenstemming zijn met de vergunning, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige 
gevolgen voor het milieu. Voorwaarden zijn - kort gezegd - (i) dat de veranderingen niet leiden 
tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend (ii) het voornemen tot het 
uitvoeren van de veranderingen door de vergunninghouder schriftelijk aan het bevoegd gezag is 
gemeld en (iii) het bevoegd gezag schriftelijk heeft verklaard te kunnen instemmen met de 
veranderingen, in de zin dat deze vallen onder het bereik van artikel 8.19 Wm.

In een uitspraak van de Afdeling van 26 mei 2010 (nr. 200906303/1/M1) betrof de melding van 
een vergunninghouder ex artikel 8.19 Wm een negental (feitelijke) veranderingen aan de 
inrichting. Het bevoegd gezag weigerde de melding te accepteren, omdat volgens haar een 
aantal van de veranderingen niet viel onder de voorwaarden van artikel 8.19 Wm. Het bevoegd 
gezag gaf tevens aan dat één verandering op zichzelf wel geaccepteerd zou kunnen worden, 
maar omdat de melding moest worden beschouwd als één aanvraag, kon deze slechts in haar 
geheel geaccepteerd of geweigerd worden.

De Afdeling volgt de redenering van het bevoegd gezag niet. Volgens de Afdeling betreft de 
melding een aantal op zichzelf staande activiteiten, waarbij iedere activiteit onafhankelijk van de 
overige activiteiten verricht kan worden. Gelet daarop had het bevoegd gezag ten aanzien van 
iedere gemelde activiteit moeten onderzoeken of de melding in zoverre geaccepteerd kon 
worden. Aangezien dit niet was gebeurd, werd het besluit (deels) vernietigd, op grond van 
artikel 3:2 Awb (zorgvuldige voorbereiding) en artikel 7:12 Awb (motivering).

BOUW- EN AANBESTEDINGSRECHT

Gemengde opdracht: hoofdvoorwerp van de opdracht essentieel
Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken (zaaknr. C-145/08 en 149/08
Loutraki) over de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen wat betreft zogenaamde 
gemengde opdrachten, dat wil zeggen opdrachten die verscheidene elementen bevatten die 
afzonderlijk als verschillende soorten overheidsopdrachten zouden kunnen worden 
gekwalificeerd (werken, leveringen of diensten).

De uitspraak betreft twee gevoegde Griekse zaken, waarbij de eerste zaak betrekking heeft op 
een dergelijke gemengde opdracht, namelijk de privatisering van een overheidsbedrijf welke uit 
verschillende elementen bestaat: (i) een aandelenoverdracht; (ii) een ontwikkelingsplan dat 
binnen een bepaalde tijd moest worden verwezenlijkt; (iii) een overeenkomst met betrekking tot 
het beheer en exploitatie van de gebouwen van het desbetreffende overheidsbedrijf en (iv) de 
randvoorwaarden van de privatisering (duur van de overeenkomsten, deling van de winst, 
etcetera). Met betrekking tot deze overeenkomst stelt de nationale rechter aan het Hof de 
prejudiciële vraag of het hier om een dienstenconcessie gaat die buiten de werkingssfeer van 
de richtlijn valt.
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Allereerst merkt het Hof op dat in het geval van een gemengde overeenkomst waarvan de 
verschillende onderdelen volgens de bewoordingen van de aankondiging van de opdracht 
onlosmakelijk verbonden zijn en dus een ondeelbaar geheel vormen, dat het hoofdvoorwerp of 
het overwegende element van de overeenkomst leidend is voor de vraag welke regels van 
toepassing zijn op de betreffende overeenkomst. De rechtspraak waar het Hof in dat verband 
naar verwijst betrof inderdaad gemengde opdrachten, waarbij het Hof uiteindelijk op basis van 
het hoofdvoorwerp bepaalde wélk aanbestedingsregime van toepassing was (werken, diensten 
of leveringen).

In casu acht het Hof een dergelijke gemengde ondeelbare overeenkomst ook aanwezig. Het 
Hof gaat verder dan in haar eerdere jurisprudentie door te concluderen dat het hoofdvoorwerp 
van de onderhavige overeenkomst een aandelentransactie betreft, die überhaupt niet binnen de 
werkingssfeer van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten valt. Daarmee vallen de 
onlosmakelijke elementen van die overeenkomst ook niet binnen de werkingssfeer van de 
richtlijn, ook al kwalificeren zij als opdrachten voor werken, diensten of leveringen in de zin van 
de richtlijn.

Het Hof wijst er wel nog op dat de algemene beginselen van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie in acht moeten worden genomen bij het sluiten van een 
dergelijke overeenkomst en in het bijzonder de vrij verkeer bepalingen. Op grond van die 
bepalingen hebben aanbestedende diensten rekening te houden met een 
transparantieverplichting bij opdrachten die een potentieel grensoverschrijdend belang 
vertegenwoordigen. Het Hof gaat echter niet nader in op de vraag of een dergelijk belang 
aanwezig is in de onderhavige zaak, aangezien dat niet relevant is voor de vraag van de 
nationale rechter of de richtlijn van toepassing is.
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