
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 66e 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:

Wijziging opzet nieuwsbrief
Algemeen bestuursrecht
-       Nieuwe procesregeling rechtbanken
-       Toepassing bestuurlijke lus in bestemmingsplanprocedure
-       Aanpassing praktijk Afdeling inzake tweede termijn griffierecht
Ruimtelijk bestuursrecht
-       Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
-       Digitale terinzagelegging stukken bij projectbesluit
-       Passeren gebrek digitale beschikbaarstelling met toepassing artikel 6:22 Awb
-       Uitgangspunten conserverend bestemmingsplan
-       Toepassingsbereik binnenplanse ontheffing
-       Aanbrengen reclame-object is geen bouwen
-       Overgangsrecht planschade Wro eindigt per 1 september 2010
Milieurecht
-       Maatwerkvoorschriften en het Activiteitenbesluit
Natuurbeschermingsrecht
-       Mitigerende maatregelen in habitattoets

WIJZIGING OPZET NIEUWSBRIEF

Vanwege de toenemende omvang van deze nieuwsbrief is, omwille van de leesbaarheid, 
besloten een splitsing in de onderwerpen aan te brengen. Dit houdt in dat met ingang van 
september 2010 de nieuwsbrief de ene maand zal worden verzorgd door de praktijkgroep 
Bestuursrecht, waarbij onderwerpen op het gebied van het algemeen bestuursrecht, ruimtelijk 
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bestuursrecht, milieurecht en natuurbeschermingsrecht zullen worden behandeld. De andere 
maand zal de nieuwsbrief worden opgesteld door de praktijkgroep Bouw- en 
aanbestedingsrecht en de praktijkgroep Mededingingsrecht, waarbij onderwerpen op het gebied 
van staatssteun- en aanbestedingsrecht aan de orde zullen komen.

Door deze nieuwe opzet hopen wij u op een nog overzichtelijker wijze te kunnen informeren 
over de jurisprudentie, wetgeving en nieuwe ontwikkelingen op de genoemde rechtsgebieden.

De eerstvolgende nieuwsbrief (september) zal worden verzorgd door de praktijkgroepen Bouw-
en aanbestedingsrecht en Mededingingsrecht.

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Nieuwe procesregeling rechtbanken
In juni 2010 hebben de rechtbanken de Procesregeling bestuursrecht 2010 vastgesteld. De 
nieuwe procesregeling kan worden gedownload via www.rechtspraak.nl. De doorgevoerde 
wijzigingen houden verband met de Wet bestuurlijke lus, Algemene wet bestuursrecht, de Wet 
dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de Dienstenwet, de Crisis- en herstelwet en de 
Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter. Zo bevat artikel 24 een specifieke 
procesregeling voor beroep dat is ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit of niet 
tijdig bekendmaken van een beschikking van rechtswege. Ook bepaalt de nieuwe 
procesregeling dat de rechtbank een elektronisch ingediend beroep- of verzoekschrift 
uitsluitend in behandeling neemt, als het is ingediend via één van de webapplicaties van de 
rechtbank (http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Dat geldt ook voor nader ingediende 
elektronische stukken (artikel 2a). Verwezen zij verder naar de nieuwe procesregeling. Vooral 
de daarbij gevoegde toelichting maakt de wijzigingen inzichtelijk.

Toepassing bestuurlijke lus in bestemmingsplanprocedure
Wij hebben in deze nieuwsbrief reeds meerdere keren uitspraken besproken waarin toepassing 
wordt gegeven aan de bestuurlijke lus (zie onder meer de nieuwsbrief van februari 2010 (nr. 
61); maart 2010 (nr. 62); april 2010 (nr. 63) en juni 2010 (nr. 65)).

Nog niet eerder was toepassing van de bestuurlijke lus in een bestemmingsplanprocedure aan 
de orde. Daarop ziet de uitspraak van de Afdeling van 18 augustus 2010 (nr. 200909225/1/R1).

Appellanten komen op tegen het plandeel met de bestemming ”Wonen (W)”. Er wordt onder 
meer gesteld dat nader onderzoek dient te worden verricht naar de bezonningsituatie op hun 
percelen. Dit betoog van appellanten slaagt. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de 
gemeenteraad zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een bezonningstudie 
bij de vaststelling van het bestemmingsplan niet nodig is.

De Afdeling geeft vervolgens toepassing aan de bestuurlijke lus. De gemeenteraad wordt 
opgedragen om alsnog een bezonningstudie uit te (laten) voeren en op basis van de uitkomst 
van dat onderzoek het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan alsnog toereikend te 
motiveren, dan wel dat besluit te wijzigen door vaststelling van een andere planregeling voor 
het plandeel. Indien een andere planregeling wordt vastgesteld dient het nieuwe besluit op de 
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te worden gemaakt. Afdeling 3.4 Awb behoeft niet te 
worden toegepast.
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Om te voorkomen dat in de tussenliggende periode uitvoering wordt gegeven aan het plandeel 
(het is immers in werking getreden) wordt voorts een voorlopige voorziening getroffen 
inhoudende schorsing van het desbetreffende plandeel totdat de Afdeling einduitspraak heeft 
gedaan.

Aanpassing praktijk Afdeling inzake tweede termijn griffierecht
In AbRS 16 juli 2010 (nr. 200908650/3/H3) was in verzet de vraag aan de orde of de Afdeling 
het hoger beroep terecht niet-ontvankelijk had verklaard wegens het niet binnen de gestelde 
termijn van vier weken voldoen van het verschuldigde griffierecht.

In eerdere uitspraken heeft de Afdeling dienaangaande overwogen (zie bijvoorbeeld AbRS 27 
januari 2010, nr. 200903138/3/H2; JB 2010/61) dat appellanten geen tweede termijn wordt 
gegund om het griffierecht te voldoen. Indien het griffierecht niet binnen de gestelde termijn van 
vier weken was voldaan werd het beroepschrift derhalve niet-ontvankelijk verklaard, tenzij 
sprake was van een verschoonbare termijnoverschrijding.

Vorengenoemde werkwijze van de Afdeling week af van de werkwijze van de rechtbanken, de 
Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). 
Deze rechtscolleges gaven appellanten wel een tweede termijn om het griffierecht te voldoen.

In haar uitspraak van 16 juli 2010 oordeelt de Afdeling dat zij omwille van de rechtseenheid 
welke gebaat is bij een uniforme toepassing van eenzelfde wettelijke regeling door de 
verschillende bestuursrechters aanleiding ziet haar praktijk aan te passen aan die van het CBb, 
de CRvB en de rechtbanken. Het verzet is dan ook gegrond. Appellant had er op mogen 
vertrouwen dat hem een tweede termijn zou worden gegund waarbinnen het griffierecht diende 
te worden voldaan.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
In het Staatsblad van 16 juli 2010 (Stbl. 2010, 289) is het Besluit van 13 juli 2010, houdende 
regels ter uitvoering van de Crisis- en herstelwet, eerste tranche (Besluit uitvoering Crisis- en 
herstelwet) gepubliceerd. Dit Besluit is op 17 juli 2010 in werking getreden. In het Besluit 
worden aspecten geregeld die samenhangen met de op 31 maart 2010 in werking getreden 
Crisis- en herstelwet (Chw). Zie over de Chw onze nieuwsbrief van september 2009 (nr. 56). 
Een kort overzicht van de inhoud van voornoemd Besluit:
1. Er worden enkele gebieden aangewezen als ontwikkelingsgebieden in de zin van artikel 2.2 

Chw. Het gaat om de gebieden Stadshavens Rotterdam, Spoorzone Deventer, Spoorzone 
Zwolle en Zaanstad Midden.

2. Er worden gevallen aangewezen waarin bij wijze van experiment kan worden afgeweken 
van bepaalde wettelijke voorschriften, een en ander zoals bedoeld in artikel 2.4 Chw. Het 
gaat hierbij concreet om innovatieve projecten in Amersfoort, Houten, Nieuwegein, Utrecht, 
Woerden, Leeuwarden en Eindhoven.

3. Er worden categorieën van andere projecten van maatschappelijke betekenis als bedoeld in 
artikel 2.9, eerste lid, sub b Chw aangewezen. Voor deze categorieën van andere projecten 
kan toepassing worden gegeven aan de procedure die in afdeling 2.6 Chw is geregeld over 
de versnelde uitvoering van bouwprojecten (projectuitvoeringsbesluit). Als categorieën van 
andere projecten worden in het Besluit aangewezen:
-       onderwijsgebouwen,
-       ziekenhuizen,

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3404136619071362680E161A70761E617A05117A6612037E6F190106067F79767E09751A6A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=200908650/3/H3&verdict_id=47295&utm_id=1&utm_source=Zoeken_in_uitspraken&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_con
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3404136619071362680E161A70761E617A05117A6612037E6F190106067F79767E09751A6A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.vno-ncwmidden.nl/Downloads%20nieuwsberichten/Downloads%20Achterhoek/Staatsblad%202010_Besluit%20uitvoering%20Chw%201e%20tranche.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3404136619071362680E161A70761E617A05117A6612037E6F190106067F79767E09751A6A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/LinkClick.aspx?fileticket=DdUUvrXXxpQ%3d&tabid=276


-       verpleeghuizen,
-       verzorgingstehuizen,
-       psychiatrische inrichtingen,
-       medische centra,
-       poliklinieken, en
-       medische kleuterdagverblijven. 

4. In het Besluit worden verder als lokale projecten met nationale betekenis (als bedoeld in 
afdeling 2.7 Chw) aangewezen de projecten FlorijnAs te Assen, Rotterdam Central District 
en Stationsgebied Utrecht.

5. Aan bijlage II van de Chw wordt als project toegevoegd de N18, aanleg/wijziging van de 
weg Varsseveld-Enschede.

Behalve voornoemde aspecten is in het Besluit verder geregeld dat in besluiten en uitspraken 
waarop de Chw van toepassing is, uitdrukkelijk moet worden vermeld dat het gaat om een 
situatie die onder de werking van de Chw valt. Daarbij moet ook worden vermeld dat 
beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat na afloop van de 
beroepstermijn geen aanvullende beroepsgronden meer kunnen worden ingediend.

Zoals hierboven is aangegeven, voorziet het Besluit in de eerste tranche van de uitwerking van 
de Chw. In dat verband is het aardig te  vermelden dat in de Nota van Toelichting op het Besluit 
wordt aangekondigd dat op korte termijn ook al de tweede tranche van de uitvoering van de 
Chw zal worden voorbereid.

Digitale terinzagelegging stukken bij projectbesluit
In artikel 3.8 lid 1 aanhef en onder a Wro wordt bepaald dat het ontwerpbestemmingsplan met 
de hierbij behorende stukken tevens langs elektronische weg beschikbaar dient te worden  
gesteld. In onze nieuwsbrief van december 2009 (nr. 59) is een uitspraak van de Afdeling 
besproken waarin de vraag aan de orde was welke stukken moeten worden begrepen onder 
”hierbij behorende stukken” als bedoeld in voornoemd artikel (AbRS 2 december 2009, nr. 
200901438/1/R3).

De Afdeling heeft in die uitspraak overwogen dat artikel 3.8 lid 1 aanhef en onder a Wro afwijkt 
van artikel 3:11 lid 1 Awb. Artikel 3:11 lid 1 Awb bevat een algemene verplichting voor besluiten 
die met toepassing van afdeling 3.4 Awb worden voorbereid, om een ontwerpbesluit ter inzage 
te leggen met “de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een 
beoordeling van het ontwerpbesluit”. De Afdeling overweegt dat de bedoelde afwijking van 
artikel 3:11 lid 1 Awb berust op een bewuste keuze van de wetgever en dat artikel 3.8 lid 1 
aanhef en onder a Wro uitsluitend betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan met de 
daarbij behorende toelichting. Volgens de Afdeling moet dit artikel daarom zo worden uitgelegd, 
dat in ieder geval het ontwerpbestemmingsplan, dat wil zeggen de verbeelding en de planregels 
en de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan via elektronische weg beschikbaar moeten 
worden gesteld. Deze verplichting strekt zich volgens de Afdeling ook uit tot de bijlagen die zijn 
opgenomen bij de planregels (zoals een Staat van Bedrijfsactiviteiten) en tot de bijlagen die zijn 
opgenomen bij de plantoelichting en die daarvan deel uitmaken. De door de appellanten 
genoemde stukken (onderzoeksrapporten die waren opgesteld ten behoeve van het 
bestemmingsplan, waaronder een akoestisch onderzoek en distributie-planologische 
onderzoeken) vielen volgens de Afdeling buiten dat kader.
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In AbRS 11 augustus 2010 (200910317/1/H1) was de vraag aan de orde of onderliggende 
stukken bij een projectbesluit langs elektronische weg beschikbaar hadden moeten worden 
gesteld.

In artikel 3:11 lid 1 aanhef en onder a Wro wordt - evenals in artikel 3.8 lid 1 aanhef en onder a 
Wro - bepaald dat het ontwerp met de hierbij behorende stukken langs elektronische weg 
beschikbaar wordt gesteld.
De Afdeling verwijst in de eerste plaats naar haar oordeel in de bovengenoemde uitspraak van 
2 december 2009. Vervolgens wordt overwogen dat uit de geschiedenis van de totstandkoming 
van de Invoeringswet ruimtelijke ordening (TK 2006/2007, 30938, nr. 3, p. 47) blijkt dat de 
wijzigingen in artikel 3.11 lid 1 aanhef en onder a Wro parallel lopen aan die welke in artikel 3.8 
lid 1 aanhef en onder a, zijn aangebracht. Onder deze omstandigheden moet naar het oordeel 
van de Afdeling artikel 3.11 lid 1 aanhef en onder a Wro aldus worden uitgelegd dat deze 
bepaling in ieder geval de verplichting inhoudt om het ontwerp-projectbesluit met de daarbij 
behorende toelichting, derhalve de ruimtelijke onderbouwing van dat besluit, via elektronische 
weg beschikbaar te stellen.

In het onderhavige geval waren het ontwerp-projectbesluit, de ruimtelijke onderbouwing en de
daaraan ten grondslag gelegde parkeerbalans langs elektronische weg beschikbaar gesteld. 
Dat wordt door de Afdeling voldoende geacht.

Passeren gebrek digitale beschikbaarstelling met toepassing artikel 6:22 Awb
Recent is door de Afdeling een uitspraak gewezen (AbRS 30 juni 2010, nr. 200904685/1/R3) 
met betrekking tot de digitale beschikbaarstelling van een bestemmingsplan. Het beroep van 
appellanten ziet er in deze zaak op, dat zowel het ontwerp als het vastgestelde 
bestemmingsplan met de bijbehorende stukken niet vanaf de datum van terinzagelegging 
digitaal ter beschikking zijn gesteld.

Met betrekking tot het vastgestelde bestemmingsplan overweegt de Afdeling, dat het te laat 
digitaal beschikbaar stellen een onregelmatigheid van na de vaststelling van het besluit betreft. 
Het is vaste jurisprudentie dat reeds om die reden het beroep de rechtmatigheid van het besluit 
niet kan aantasten.

Met betrekking tot het te laat digitaal beschikbaar stellen van het ontwerpbesluit, overweegt de 
Afdeling dat buiten geschil is dat de stukken niet tijdig (zes dagen na aanvang van de termijn 
van terinzageligging) digitaal ter beschikking zijn gesteld, maar dat appellanten, noch andere 
belanghebbenden, hierdoor in hun belangen zijn geschaad. Hierbij neemt de Afdeling in 
aanmerking dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende de gehele termijn 
van terinzageligging op het gemeentehuis ter inzage hebben gelegen en dat belanghebbenden 
de mogelijkheid hebben gehad het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken zowel 
digitaal als op het gemeentehuis in te zien. Dit in overweging nemende wordt het gebrek door 
de Afdeling met toepassing van artikel 6:22 Awb gepasseerd.

Uitgangspunten conserverend bestemmingsplan
Op 21 juli 2010 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan (nr. 200906283/1/R2) waarin is 
geoordeeld over de uitgangspunten die hebben te gelden bij de vaststelling van een 
conserverend bestemmingsplan.

Concreet gaat het in de uitspraak om een door de gemeenteraad van Nieuwegein vastgesteld 
bestemmingsplan dat moet dienen ter actualisering van een aantal verouderde 
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bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Een partij 
die voornemens is binnen het plangebied een apotheek te realiseren, voert in beroep aan dat in 
het bestemmingsplan ten onrechte deze ontwikkeling niet is meegenomen. De raad is het hier 
niet mee eens, omdat over de ontwikkeling nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. De 
Afdeling begrijpt dit standpunt van de raad zo, dat een toekomstige ontwikkeling pas in het 
bestemmingsplan behoeft te worden opgenomen indien daarvoor een bouwvergunning is 
verleend. De Afdeling overweegt vervolgens dat, hoewel het aanvaardbaar kan zijn om met het 
oog op een snelle actualisatie van verouderde bestemmingsplannen het uitgangspunt te 
hanteren dat slechts concrete plannen in het bestemmingsplan worden verwerkt, de 
voorwaarde van afgeronde besluitvorming in de vorm van een bouwvergunning te vergaand is. 
In het stelsel van de WRO (in de uitspraak is nog de oude WRO van toepassing) is een 
bestemmingsplan bij uitstek het ruimtelijke instrument waarin de wenselijke toekomstige 
ontwikkeling van een gebied wordt neergelegd en is deze kaderstellend voor verdere ruimtelijke 
besluitvorming. Het uitgangspunt van de raad betekent dat dit systeem wordt omgedraaid, 
hetgeen volgens de Afdeling in strijd is met de systematiek van de WRO. Daarbij acht de 
Afdeling van belang dat de raad zich bereid heeft verklaard mee te werken aan de uitbreiding 
van de apotheek, maar dat alleen over het uiterlijk van de uitbreiding door het college van 
burgemeester en wethouders nog geen definitief standpunt is ingenomen.

De uitspraak speelt als gezegd onder de oude WRO. Er kan evenwel van worden uitgegaan dat 
het oordeel van de Afdeling onder de nieuwe Wro niet anders is. De door de Afdeling van 
belang geachte systematiek van de WRO geldt immers ook voor de Wro.

Toepassingsbereik binnenplanse ontheffing
Het vermoeden bestond al dat het toepassingsbereik van een binnenplanse ontheffing (artikel
3.6 lid 1 aanhef en onder c Wro) niet verschilt van het toepassingsbereik van een binnenplanse 
vrijstelling (artikel 15 lid 1 aanhef en onder a WRO). De binnenplanse ontheffingsmogelijkheid is 
door de wetgever namelijk hetzelfde geredigeerd als de ‘oude’ binnenplanse 
vrijstellingsmogelijkheid. Op 28 juli 2010 heeft de Afdeling dit vermoeden bevestigd (nr. 
200906565/1/H1).

De Afdeling verwijst in die uitspraak naar een uitspraak van 18 juni 2008 (nr. 200706716), 
waarin werd overwogen dat voor het buiten toepassing laten van een vrijstellingsmogelijkheid 
vanwege strijdigheid met artikel 15 lid 1 aanhef en onder a WRO alleen aanleiding is, als deze 
vrijstellingsmogelijkheid een wijziging van het gebruik mogelijk maakt die leidt tot een 
planologisch relevante wijziging van de bestemming dan wel als die vrijstellingsmogelijkheid 
geen beperking kent. Volgens de Afdeling verschilt het toepassingsbereik van artikel 3.6 lid 1 
aanhef en onder c Wro niet ten opzichte van artikel 15 lid 1 aanhef en onder a WRO, zodat de 
Afdeling thans hetzelfde toetsingskader hanteert.

De Afdeling heeft gelet op dit toetsingskader in dit geval geen aanleiding gezien om de 
ontheffingsmogelijkheid wegens strijd met artikel 3.6 lid 1 aanhef en onder c Wro buiten 
toepassing te laten. De ontheffingsbepaling biedt niet de mogelijkheid om aan gronden een 
bestemming te geven die volgens de doeleindenomschrijving niet is toegestaan en is bovendien 
niet onbeperkt, gelet op de gestelde voorwaarden.

Aanbrengen reclame-object is geen bouwen
Op basis van oudere jurisprudentie kon worden geconcludeerd dat de Afdeling betrekkelijk snel 
tot het oordeel kwam dat het aanbrengen van een reclame-object aan een bestaand bouwwerk, 
als bouwen in de zin van artikel 1 lid 1 onder a van de Woningwet kon worden gekwalificeerd en 
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dus bouwvergunningplichtig was. Het betreft dan bijvoorbeeld het plaatsen van een lichtreclame 
tegen de gevel van een pand (zie bijv. ABRvS 6 april 2005, nr. 200406962/1).

Op grond van recentere uitspraken lijkt - zij het met de nodige voorzichtigheid - de conclusie 
getrokken te kunnen worden dat de Afdeling inmiddels minder snel de kwalificatie ‘bouwwerk’ 
aanneemt. Gewezen zij op de uitspraak AbRS 7 juli 2010, nr. 200908795/1/H1). Het gaat in die 
zaak om het aanbrengen van een stalen constructie (met daarop neonletters) tegen de gevel 
van een pand. De Afdeling oordeelt dat gelet op de ‘aard’ van de constructie en de omvang van 
het geheel, geen sprake is van een bouwwerk en dus ook geen sprake is van bouwen in de zin 
van de Woningwet. Wat in dit verband dan onder de aard van de constructie moet worden 
verstaan, laat de Afdeling jammer genoeg volstrekt in het midden.  

Overgangsrecht planschade Wro eindigt per 1 september 2010
Op 1 september 2010 wordt het planschaderecht in de Wro integraal van toepassing. Dat 
betekent dat vanaf die datum geen aanvragen om tegemoetkoming in planschade meer kunnen 
worden ingediend die betrekking hebben op een planschadeoorzaak die langer dan vijf jaar 
geleden onherroepelijk is geworden.

Het betekent ook dat op alle vanaf die datum ingediende aanvragen het forfaitair normaal 
maatschappelijk risico van 2% van toepassing zal zijn. Een uitzondering op deze regel is de 
schade die een gevolg is van de bestemmingsregeling op het eigen perceel (directe schade). 
Veelal echter is planschade een gevolg van een bestemmingswijziging op een ander perceel 
(indirecte schade).  Het forfaitair eigen risico van 2% was sedert 1 juli 2008 al van toepassing 
op schade die na die datum is ontstaan.  Gemeenten zouden hieraan op hun website of via hun 
wekelijkse bekendmaking in dag- of nieuwsbladen bekendheid kunnen geven.

MILIEURECHT

Maatwerkvoorschriften en het Activiteitenbesluit
Sinds 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het 
Activiteitenbesluit) in werking. Met de invoering van het Activiteitenbesluit is de systematiek 
rondom milieuvergunningen gewijzigd: waar voorheen een inrichting diende te beschikken over 
een milieuvergunning, tenzij er algemene regels (op grond van artikel 8.40 Wm) van toepassing 
waren, heeft sinds de invoering te gelden dat een inrichting onder de algemene regels valt, 
tenzij activiteiten die binnen de inrichting worden ontplooid daarvan zijn uitgezonderd en er dus 
een milieuvergunning vereist is.

Op grond van artikel 8.42 lid 1 Wm bestaat de mogelijkheid voor het bevoegd gezag om ten 
aanzien van een bepaalde inrichting maatwerkvoorschriften op te stellen. In een zaak die leidde 
tot een uitspraak van de Afdeling van 7 juli 2010 (nr. 200909293/1/M2) was een verzoek tot het 
opstellen van maatwerkvoorschriften bij het bevoegd gezag ingediend. Het verzoek werd door 
het bevoegd gezag afgewezen en deze beslissing werd in bezwaar gehandhaafd.

De Afdeling stelt voorop dat het bevoegd gezag beleidsvrijheid toekomt bij de beantwoording 
van de vraag of het gebruik zal maken van haar bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te 
stellen. Verwezen wordt naar de toelichting bij het Activiteitenbesluit (Stbl. 2007, 415, Nota van 
toelichting, p. 116), waaruit blijkt dat de wetgever ervan uitgaat dat, gelet op de specifieke 
werkingssfeer van het instrument maatwerkvoorschrift, het gebruik van dit instrument tot 
bijzondere en incidentele gevallen beperkt zal blijven.
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In dit geval had het college bij de afwijzing van het verzoek om maatwerkvoorschriften op te 
stellen getoetst of de in het Activiteitenbesluit gestelde voorschriften toereikend waren om 
onaanvaardbare hinder te voorkomen en hierbij als uitgangspunt genomen dat alleen in 
bijzondere en incidentele gevallen aanleiding bestaat om maatwerkvoorschriften te stellen voor 
de inrichting. De Afdeling acht deze door het college gehanteerde wijze van toetsen niet in strijd 
met het recht.

Voornoemde toets van het bevoegd gezag resulteerde in het oordeel dat het verzoek tot het 
stellen van maatwerkvoorschriften moest worden afgewezen. Het argument daarbij was dat in 
het Activiteitenbesluit voorschriften zijn opgenomen op het terrein van geluid, luchtkwaliteit, 
bodemkwaliteit en opslag van gevaarlijke stoffen, en dat naleving van die voorschriften reeds 
voorziet in bescherming van het milieu op deze onderdelen. Daarnaast was het bevoegd gezag 
van mening dat geen sprake was van bijzondere omstandigheden die het stellen van 
aanvullende eisen door middel van maatwerkvoorschriften voor de inrichting noodzakelijk 
maakten. De Afdeling overweegt, na een marginale toetsing als gevolg van de beleidsvrijheid, 
dat het bevoegd gezag in redelijkheid tot dit oordeel heeft kunnen komen.   

NATUURBESCHERMINGSRECHT

Mitigerende maatregelen in habitattoets
De habitattoets wordt doorlopen ten behoeve van het verkrijgen van een vergunning als 
bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) of ten behoeve van het 
vaststellen van plannen ingevolge artikel 19j Nbw. In de habitattoets wordt in eerste instantie 
bezien of het project, handeling of plan gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van het 
betrokken Natura 2000-gebied, de kwaliteit van natuurlijke habitats en habitats van soorten in 
een Natura 2000-gebied kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op 
de soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen.

Als op grond van objectieve wetenschappelijke gegevens op voorhand niet valt uit te sluiten, dat 
het project of het plan (al dan niet in combinatie met andere projecten of plannen) significante 
gevolgen kan hebben voor het betreffende Natura 2000-gebied, dan dient een passende 
beoordeling te worden verricht.

Als na het verrichten van de passende beoordeling verzekerd is dat de natuurlijke kenmerken 
van het Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast, dan kan (na een belangenafweging) 
de Nbw-vergunning worden verleend respectievelijk het plan worden vastgesteld. Als uit de 
passende beoordeling blijkt dat niet verzekerd is dat de natuurlijke kenmerken niet zullen 
worden aangetast, dan kan slechts vergunning worden verleend respectievelijk het plan worden 
vastgesteld, als voldaan wordt aan de zogenaamde ADC-criteria. Die houden kort gezegd in: 
ontstentenis van alternatieve oplossingen, dwingende redenen van groot openbaar belang en 
compensatie van de schade.

Conform vaste jurisprudentie mogen in de passende beoordeling voorgenomen mitigerende 
maatregelen worden betrokken. Evenwel komt in de ADC-toets pas de compenserende 
maatregel aan de orde. Met compenserende maatregelen mag dan ook geen rekening worden 
gehouden in de passende beoordeling. Van belang is dan ook om te bezien wanneer er sprake 
is van een mitigerende maatregel, dan wel van een compenserende maatregel. In de praktijk 
bestaat hier vaak onduidelijkheid over. In de voor handen zijnde jurisprudentie wordt vaak 
zonder nadere motivering tot het oordeel gekomen dat er al dan niet sprake is van een 
mitigerende maatregel. Zie hieromtrent Vz. AbRS 31 augustus 2009 (nr. 200902644/2/R2), 
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besproken in onze nieuwsbrief van september 2009 (nr. 56), evenals bijvoorbeeld Vz. AbRS 8 
februari 2010 (nr. 201001293/1) en AbRS 7 mei 2008 (nr. 200604924/1) besproken in onze 
nieuwsbrief van juni 2008 (nr. 43).

In de uitspraak AbRS 21 juli 2010 (nr. 200902644/1/R2) wordt door de Afdeling gemotiveerd 
waarom in de voorliggende casus sprake is van een mitigerende maatregel die mocht worden 
meegenomen in de passende beoordeling, in tegenstelling tot het betoog van een appellant die 
van mening was dat het een compenserende maatregel betrof.

In de desbetreffende kwestie is een appellant opgekomen tegen de verleende artikel 19d Nbw-
vergunning voor het realiseren en het gebruik van een nieuwe grootschalige woonwijk, gelegen 
nabij een Natura 2000-gebied. In samenhang met de aanleg van de woonwijk worden ook 
enkele natuurmaatregelen uitgevoerd, waaronder de realisatie van 132 ha mosselbanken 
binnen het projectgebied. In casu was een passende beoordeling verricht. Appellant heeft onder 
meer aangevoerd dat ten onrechte in de passende beoordeling rekening was gehouden met 
mitigerende maatregelen (waaronder de aanleg van de mosselbanken), waardoor ten onrechte 
niet aan de zogenoemde ADC-criteria is getoetst. Verweerder was van mening dat de voorziene 
natuurmaatregelen een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het project waarvoor de 
habitattoets wordt doorlopen, zoals ook zou blijken uit de vergunningaanvraag. Er zou dan in 
het geheel geen sprake zijn van een mitigerende of compenserende maatregel, het 
onlosmakelijke project zou moeten worden getoetst. Wanneer overigens de aanleg zou zijn aan 
te merken als een mitigerende maatregel, dan mocht deze worden betrokken in de passende 
beoordeling.

De Afdeling gaat niet mee in het betoog dat er sprake is van één project waarvoor de 
habitattoets moet worden doorlopen, noch in het betoog dat er sprake is van een 
compenserende maatregel. Zij overweegt in r.o. 2.5.3 dat vast staat dat de aanleg van de 
woonwijk, op zichzelf beschouwd, kan leiden tot vermindering van de foerageermogelijkheden 
voor diverse soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. De aanleg van 
mosselbanken dient ertoe deze nadelige effecten te ondervangen. Uit de passende beoordeling 
volgt dat bij tijdige aanleg en goed functioneren van de mosselbanken de effecten op de 
foerageermogelijkheden naar verwachting zullen worden ondervangen en dat de aanleg van de 
woonwijk inclusief de daarin begrepen natuurvoorzieningen niet leidt tot significante effecten op 
het Natura 2000-gebied. De aanleg staat niet in de weg aan de mogelijkheid voor het behoud 
van het Natura 2000-gebied met inachtneming van de instandhoudingsdoelstellingen. Omdat er 
geen sprake is van enig nadelig effect op de natuurwaarden waarvoor het gebied is 
aangewezen, moet naar het oordeel van de Afdeling in dit geval de aanleg van de 
mosselbanken niet als compenserende, maar als mitigerende maatregel worden beschouwd.

Disclaimer 
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fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 
bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 
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De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 
relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 
specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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