
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 68e nieuwsbrief van onze praktijkgroep 
Bestuursrecht (omgevingsrecht, milieurecht 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’. Onder ‘Bestuursrecht’, ‘Nieuwsbrief’ treft u ook onze eerder 
verschenen nieuwsbrieven aan. 

Onze praktijkgroep wenst u prettige feestdagen!

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Aankondiging Studiemiddag
- Studiemiddag Actualiteiten Omgevingsrecht 24 maart 2011
Algemeen bestuursrecht
- Bepalingen Bouwbesluit 2003 en regeling Bouwbesluit 2003, voor zover daarin is verwezen 

naar NEN-normen, toch verbindend 
- Zienswijzen in zienswijzennota behoeven niet te worden geanonimiseerd
Ruimtelijk bestuursrecht
- Eerste uitspraken Wabo (1)
- Crisis- en herstelwet niet van toepassing op bestemmingsplan met uit te werken 

bestemming voor 200 woningen
- Crisis- en herstelwet niet in strijd met internationale verdragen
- Indringendheid toetsing wijzigingsplan afhankelijk van de manier waarop de 

wijzigingsbevoegdheid is geformuleerd
- Voorbereidingsbesluit; Overgangsrecht Wro
- Mandaatregeling vrijstellingsbevoegdheid 19 lid 3 WRO geldt niet bij toepassing 3.23 Wro
- Uitwerkingsplan en uitwerkingsplicht bij planschade 
Milieurecht
- Eerste uitspraken Wabo (2)
- Nadere uitbreiding Activiteitenbesluit
- Geluidzone niet meerekenen bij bruto-oppervlakte bedrijventerrein bij toepassing Besluit 

m.e.r. (1994)
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STUDIEMIDDAG ACTUALITEITEN OMGEVINGSRECHT
Donderdag 24 maart 2011 vanaf 11.30 uur, Grolsch Veste te Enschede

Op donderdag 24 maart 2011 verzorgen advocaten en adviseurs van de praktijkgroep 
Bestuursrecht van KienhuisHoving een studiemiddag, waarin een aantal actuele ontwikkelingen 
op het terrein van het omgevingsrecht aan de orde zal komen. 

De middag wordt geopend door de dagvoorzitter, dr. Co van Zundert. Vervolgens zal een lezing 
worden verzorgd door prof. mr. Tonny Nijmeijer. Hij zal hierbij in vogelvlucht ingaan op de stand 
van zaken met betrekking tot recente en toekomstige wetswijzigingen op het terrein van het 
omgevingsrecht. Voorts zal hij een aantal 'eerste ervaringen'  op het gebied van de Wabo, de 
Waterwet en de Crisis- en herstelwet belichten. 

Na de lunch wordt u de mogelijkheid geboden om twee workshops bij te wonen, waarin 
verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen meer diepgaand zullen worden behandeld. 

We hebben een overweldigend aantal reacties gekregen op de in november door ons gehouden 
enquête met betrekking tot de onderwerpen voor de workshops. Er is voor gekozen de acht 
onderwerpen die het meest zijn genoemd op 24 maart a.s. aan te bieden. Dit heeft geresulteerd 
in de volgende acht workshops. 

1. Bouwen onder de Wabo - mr. Monique Blokvoort en mr. Herbert Hams

Met de inwerkingtreding van de Wabo is de regelgeving rondom bouwen ingrijpend gewijzigd. 
De Wabo introduceert niet alleen een nieuw soort vergunning (de omgevingsvergunning), maar 
bevat ook een veelheid aan nieuwe procedureregels. In deze workshop wordt de nieuwe 
regelgeving voor u op een rij gezet. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder 
andere: 
-     Welke procedures kunnen worden benut om te kunnen bouwen en gebruiken in strijd met 

het bestemmingsplan?
-     Is het juist dat de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen zijn uitgebreid? 
-     De Wabo kent geen regeling (zoals in de Woningwet bestond) over een gefaseerde 

vergunning voor bouwen. Is er toch iets dat erop lijkt?
-     Hoe kan strategisch worden omgegaan met een situatie waarin ook voor andere activiteiten 

dan bouwen een omgevingsvergunning vereist is?
-     Hoe om te gaan met de verklaring van geen bedenkingen? 

Naast deze onderwerpen zal ook aandacht worden besteed aan de eerste uitspraken over de 
Wabo. 

2. Actualiteiten Milieurecht mede in het licht van de Wabo - mr. Bert Bouma

In deze workshop komen de eerste ervaringen met de Wabo, voor zover deze betrekking 
hebben op het milieurecht aan de orde. Daarnaast zullen actuele ontwikkelingen en recente
jurisprudentie op het gebied van het milieurecht de revue passeren. 



3. Actualiteiten Wro -  prof. mr. Tonny Nijmeijer

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Inmiddels is in 
de (rechts)praktijk reeds de nodige ervaring opgedaan met deze wet. Ook is deze wet alweer 
op enkele onderdelen gewijzigd. 

In de workshop zal u worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen en recente jurisprudentie 
op het gebied van de Wro. Hierbij zullen verschillende onderwerpen de revue passeren, zoals 
de toepassing van overgangsrecht, de doorwerking van structuurvisies, relatie tussen Wro 
en Wabo etc.

4. Actualiteiten Crisis- en herstelwet m.b.t. ruimtelijke en infrastructurele projecten -
mr. Jade Gundelach en mr. Thomas Rijs

Op het moment dat onze studiemiddag plaatsvindt, is de Crisis- en herstelwet alweer bijna een 
jaar van kracht. 

Worden met deze wet de verwachtingen van de wetgever waargemaakt? Brengt de Crisis- en 
herstelwet de beoogde versnelling mee voor de grote ruimtelijke en infrastructurele projecten? 
Wat zijn de eerste praktische en juridische ervaringen met beroepsprocedures onder vigeur van 
deze wet? Hoe wordt omgegaan met de procesrechtelijke instrumenten, zoals het passeren van 
gebreken, het relativiteitsvereiste en het doen van een rechterlijke uitspraak binnen zes 
maanden? De Crisis- en herstelwet bevat ook wijzigingen voor specifieke regelgeving, zoals de 
Wet geluidhinder. Wat zijn de implicaties van deze wijzigingen? 

Deze en andere vragen komen tijdens deze workshop aan de orde. De focus ligt daarbij op de 
implicaties van de Crisis- en herstelwet voor ruimtelijke en infrastructurele projecten en 
planologische (beroeps-)procedures. 

5. Actuele ontwikkelingen op het gebied van grondexploitatie, Wet voorkeursrecht 
gemeenten en Onteigeningswet - mr. Wouter van de Wetering en mr. Gerrien van Leeuwen

Bij Crisis- en herstelwet is de Onteigeningswet met betrekking tot de administratiefrechtelijke 
onteigeningsprocedure op basis van titel IV ingrijpend gewijzigd. Inmiddels zijn de eerste 
ervaringen met deze nieuwe procedure opgedaan en is er meer bekend hoe het ministerie de 
besluitvorming, die moet leiden tot een onteigenings-KB, voorbereidt.
Ook de nieuwe Grondexploitatiewet laat inmiddels in de rechtspraktijk op het gebied van 
grondexploitatie zijn sporen na. Onder meer is duidelijk geworden dat het 
belanghebbendenbegrip beperkt moet worden uitgelegd en dat gemeenten slechts in zeer 
beperkte mate gehouden zijn om de cijfermatige inhoud van exploitatieplannen openbaar te 
maken. Ook middels het stellen van regels omtrent fasering en woningbouwcategorieën lijkt de 
gemeente beter in staat om de planinvulling bij zelfrealisatie naar haar hand te zetten. Al met al 
lijkt het instrumentarium van gemeenten, waarmee de realisatie van bestemmingsplannen kan 
worden aangestuurd, aanzienlijk verstrekt. Wij wisselen graag na een korte inleiding over dit 
onderwerp ervaringen uit. 
In dit verband zal ook nog de recente wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan de 
orde komen (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure).



6. Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht - mr. Marcel Soppe en mr. Heino Witbreuk

Bij de ontwikkeling van veel plannen en projecten, ook de minder omvangrijke, blijkt het 
soortenbeschermingsrecht (bijvoorbeeld de aanwezigheid van jaarrond beschermde 
vogelsoorten) en/of het gebiedsbeschermingsrecht (in verband met de zogeheten Natura 2000-
gebieden die her en der over Nederland zijn verspreid) niet zelden tot verregaande complicaties 
te leiden. 

Deze workshop zal gericht zijn op het benoemen van een aantal veel voorkomende 
complicaties (waaronder in ieder geval de stikstofdepositieproblematiek) waarbij voorts wordt 
bezien welke relevante ontwikkelingen zich dienaangaande hebben voorgedaan respectievelijk 
zich aandienen. Daarbij gaat het onder meer om jurisprudentie en nieuwe wetgeving. Wat dat 
laatste betreft, zal in ieder geval ingegaan worden op de wijzigingen die de Crisis- en herstelwet 
in de Natuurbeschermingswet 1998 heeft aangebracht.

7. Ontwikkelingen in het planschaderecht - dr. Co van Zundert en mr. Elise Zeelenberg

Op aanvragen om tegemoetkoming in planschade is sedert 1 september 2010 de regeling in de 
Wro integraal van toepassing. Dat betekent dat rekening moet worden gehouden met het twee 
procents forfait wegens normaal maatschappelijk risico en met de verjaringstermijn van vijf jaar. 
Ook met enkele andere nieuwe elementen in het planschaderecht zijn ervaringen opgedaan. 
In dit onderdeel van de studiemiddag wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
-         Procedure: ontvankelijkheid, drempelheffing, advisering, beslistermijn, rechtstreeks beroep
-         Planvergelijking: verjaringsregels, uitwerkingsplicht en uitwerkingsplan, maximale 

invulling, legaliserend bestemmingsplan
-         Schadefactoren: directe en indirecte schade, uitzichtverslechtering, inbreuk privacy, 

milieufactoren, omgevingsverslechtering, gedragsgerelateerde factoren, tijdelijke schade, 
vergoeding adviseurskosten

-         Taxatie van planschade: schadecategorieën, taxatieleer en taxatietechnieken, 
onderbouwing en tegentaxatie, WOZ-taxatie 

-         Toerekening schade: forfaitair normaal maatschappelijk risico, vergoeding anderszins, 
voorzienbaarheid en risicoaanvaarding, schadebeperkend handelen, voordeelverrekening

-         ‘Privatisering’ planschaderegeling

8. Actualiteiten Awb (inclusief bestuursprocesrecht) - mr. Elise Fikkert en mr. Marie-Anna 
Bullens

In deze workshop wordt ingegaan op het Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht 
waaronder de nieuwe regeling inzake vervangende besluiten hangende bezwaar en beroep, de 
verruiming van de mogelijkheid om gebreken te passeren en de invoering van het 
relativiteitsvereiste. 
Voorts zal actuele jurisprudentie worden besproken met aandacht voor onder meer de 
bestuurlijke lus, Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en de lex silencio positivo.

Programma
11.30 uur Ontvangst met koffie/registratie
12.00 uur Welkomstwoord en toelichting programma door de dagvoorzitter, dr. Co van 

Zundert
12.15 uur Lezing prof. dr. Tonny Nijmeijer  



13.00 uur Lunch
13.45 uur Workshops, blok 1
15.00 uur Pauze
15.30 uur Workshops, blok 2
16.45 uur Sluiting door dr. Co van Zundert en borrel

Inschrijving kan plaatsvinden tot en met 14 maart 2011 bij voorkeur door gebruikmaking van het 
digitale aanmeldingsformulier. U kunt daarop tevens uw voorkeur voor het bijwonen van twee 
workshops vermelden. Bij de indeling wordt met uw voorkeur rekening gehouden. Uw
aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. 

De kosten van deze studiemiddag bedragen € 150,-- (excl. BTW) per persoon, inclusief lunch 
en documentatie. Begin maart 2011 ontvangt u daartoe per post een factuur alsmede een 
bevestiging van uw aanmelding.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDINGSFORMULIER

Naam  : ……………………………………………………………m/v
Bedrijfsnaam : ……………………………………………………………..….
Afdeling/Dienst : ……………………………………………………………..….
Postbus/Adres : ……………………………………………………………..….
Postcode/Plaats : ……………………………………………………………..….
Telefoon  : ……………………………………………………………..….
E-mailadres      !     :              .…………………………………………………………………

zal op 24 maart 2011 deelnemen aan de studiemiddag Actualiteiten Omgevingsrecht in de 
Grolsch Veste aan het Colosseum 65 te Enschede (A35, afslag Enschede-West, volgen borden 
stadion). 

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende twee workshops:
1...................................................................................................................................
2...................................................................................................................................

Onderstaande gegevens uitsluitend invullen bij afwijkend factuuradres
Factuur zenden aan: 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Uw aanmeldingsformulier kunt u tot en met 14 maart 2011 ook per post of per fax sturen 
aan:
KienhuisHoving N.V.
t.a.v. Linda Tieke
Postbus 109
7500 AC  ENSCHEDE

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3470111A6972656F6F0E611979081E617800177A6615070B6F187973747C7A7E0A0C051C6D2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://kienhuis-hoving.web04.bitwise.nl/bitmailer/modules/subscriptions/subscription_form.asp?refcode=BM_xIdr27BF&plan_rg=%7bC5EB7380-5498-467C-8E21-EA0125000175%7d&lid_rg=%7bA1B36BB2-6AAA-4862-8F80-FBAAB0ADD27


Tel.: 053 - 48 04 227
Fax: 053 - 48 04 296
E-mail: studiemiddag@kienhuishoving.nl

Hebt u nog vragen over het programma van deze studiemiddag, dan kunt u contact opnemen 
met mevrouw mr. Joyce Scheltens (tel: 053-480 4227); j.j.scheltens@kienhuishoving.nl). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Bepalingen Bouwbesluit 2003 en regeling Bouwbesluit 2003, voor zover daarin is 
verwezen naar NEN-normen, toch verbindend 
In onze nieuwsbrief van januari 2009 (nr. 49) is een uitspraak besproken van de rechtbank ‘s-
Gravenhage van 31 december 2008 (LJN: BG8465). In deze uitspraak stond  de vraag centraal 
of de voorschriften van het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit, voor zover daarin is 
verwezen naar NEN-normen al dan niet verbindend zijn aangezien de inhoud van deze normen 
niet overeenkomstig de bepalingen van de Bekendmakingswet bekend is gemaakt.

De rechtbank ‘s-Gravenhage kwam in deze uitspraak tot het oordeel dat de voorschriften van 
het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit, voor zover daarin is verwezen naar NEN-normen, 
moeten worden aangemerkt als algemeen verbindende voorschriften. Hiervan uitgaande werd 
vervolgens  geconcludeerd dat de normen niet op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Gevolg 
hiervan was naar het oordeel van de rechtbank, dat de voorschriften van het Bouwbesluit en de 
Regeling Bouwbesluit, voor zover daarin is verwezen naar de NEN-normen, (nog) niet in 
werking zijn getreden en dus (nog) niet verbindend zijn.

Na de uitspraak van de rechtbank ‘s-Gravenhage hebben ook andere rechtbanken zich over 
deze kwestie uitgelaten. Zo oordeelde de rechtbank Utrecht in haar uitspraak van 6 juli 2009 
(LJN: BJ2496) dat zij in navolging van de uitspraak van de rechtbank ‘s-Gravenhage tot het 
oordeel komt, dat de voorschriften van het Bouwbesluit voor zover daarin is verwezen naar de 
NEN-normen, niet verbindend zijn.

De rechtbank ‘s-Hertogenbosch kwam daarentegen in haar uitspraak van 5 februari 2010 
(LJN: BL3758) tot een andere conclusie. Zij is van oordeel dat de voorschriften van het 
Bouwbesluit, voor zover daarin is verwezen naar de NEN-normen, wel  verbindend zijn. 
Ingestemd wordt weliswaar met het oordeel van de rechtbank ‘s-Gravenhage dat de 
voorschriften van het Bouwbesluit, voor zover daarin is verwezen naar NEN-normen, moeten 
worden aangemerkt als algemeen verbindende voorschriften. Anders dan de rechtbank ‘s-
Gravenhage is de rechtbank ’s-Hertogenbosch evenwel van oordeel dat de omstandigheid dat 
deze bepalingen niet overeenkomstig de Bekendmakingswet zijn bekendgemaakt, daaraan niet 
het verbindende karakter ontneemt. Hiertoe wordt verwezen naar artikel 3 lid 1 aanhef en onder 
a Woningwet. De rechtbank is van oordeel dat in dit artikel een uitdrukkelijke wettelijke basis is 
gelegen voor de verwijzing in het Bouwbesluit naar de NEN-normen. 

Ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen is in haar uitspraak van 29 juli 2010 
(LJN: BN2936) van oordeel dat de NEN-normen verbindend dienen te worden geacht.

Op 16 november 2010 heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage zich uitgesproken over deze 
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kwestie (LJN: BO4175). Het betreft het hoger beroep (ingesteld door de Staat) tegen de 
uitspraak van de rechtbank ‘s-Gravenhage van 31 december 2008. 

Het Gerechtshof is, in tegenstelling tot de rechtbank ‘s-Gravenhage, van oordeel dat de NEN-
normen in de bouwregelgeving weliswaar moeten worden beschouwd als algemeen geldend, 
maar dat de bepalingen van de Bekendmakingswet daarop niet van toepassing zijn. Naar het 
oordeel van het Gerechtshof zijn dan ook geen regels inzake bekendmaking geschonden. Het 
vonnis van de rechtbank ‘s-Gravenhage van 31 december 2008 wordt vernietigd. 

Het Gerechtshof heeft hiertoe overwogen dat indien in het Bouwbesluit of de Regeling 
Bouwbesluit naar de NEN-normen wordt verwezen, deze normen wel publiekrechtelijk geldende 
normen worden, maar geen algemeen verbindende voorschriften in de (beperktere) zin van de 
Grondwet of de Bekendmakingswet. Een verwijzing naar een NEN-norm in een algemeen 
verbindend voorschrift maakt deze NEN-norm niet zelf tot een algemeen verbindend voorschrift 
in de zin van de wet. Om een algemeen verbindend voorschrift in de zin van de wet te zijn dient 
het voorschrift te zijn vastgesteld op grond van een regelgevende bevoegdheid. Daarvan is in 
het geval van een NEN-norm waarnaar in het Bouwbesluit of de Regeling Bouwbesluit wordt 
verwezen geen sprake. Het NNI die de vaststelling van NEN-normen faciliteert heeft geen 
regelgevende bevoegdheid. 

Het Gerechtshof betrekt verder in haar oordeel dat ingevolge artikel 1.5 Bouwbesluit niet aan de 
NEN-normen waarnaar wordt verwezen behoeft te worden voldaan, voor zover anders dan door 
toepassing daarvan een ten minste gelijkwaardig resultaat als met het voorschrift beoogd wordt 
bereikt. Ten slotte wordt overwogen dat van de desbetreffende NEN-normen bij het NNI kennis 
kan worden genomen en zij tegen betaling bij het NNI te verkrijgen zijn.
Met dit oordeel van het Gerechtshof is echter nog geen sprake van een definitief uitsluitsel over 
deze kwestie.  De in het ongelijk gestelde partij heeft namelijk aangegeven in cassatie te gaan 
bij de Hoge Raad. Wordt dus wederom vervolgd.

Zienswijzen in zienswijzennota behoeven niet te worden geanonimiseerd
In een uitspraak van de Afdeling van 20 oktober 2010 (nr. 200909641/1/R1) was de vraag aan 
de orde of in een zienswijzennota persoonsgegevens moeten worden geanonimiseerd.

De Afdeling is van oordeel dat dat niet hoeft. Overwogen wordt dat in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht Awb (het besluit was voorbereid met toepassing van die afdeling), 
noch in enig ander wettelijk voorschrift een bepaling valt aan te wijzen op grond waarvan de 
gemeenteraad gehouden is om een zienswijze in een zienswijzennota die naar de indieners van 
een zienswijze wordt toegezonden, te anonimiseren.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Eerste uitspraken Wabo (1)
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 
getreden. Inmiddels zijn de eerste uitspraken verschenen die onder vigeur van deze wet zijn 
gewezen. Hieronder wordt een uitspraak besproken die betrekking heeft op bouwen onder de 
Wabo. Onder het kopje ”Milieurecht” wordt een tweetal uitspraken met betrekking tot de Wabo 
besproken die op het gebied van het milieurecht betrekking hebben.
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Voorzieningenrechter rechtbank ‘s-Hertogenbosch  22 oktober 2010
In een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch van 22 
oktober 2010 (LJN: BO2154) is een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van een 
tuinpaviljoen aan de orde. De voorzieningenrechter ziet zich ambtshalve voor de vraag gesteld 
of verzoeker gelet op de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober 2010, nog belang heeft bij 
de beoordeling van de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Onderzocht wordt om die 
reden of voor het oprichten van het tuinpaviljoen onder vigeur van de Wabo een 
omgevingsvergunning is vereist.

Onder vigeur van de Wabo is ingevolge art. 2.1, eerste lid onder a Wabo jo art. 2.3, eerste lid 
van het Bor jo art. 3, onderdeel 1 van bijlage II van het Bor geen omgevingsvergunning vereist 
indien de activiteit betrekking heeft op een bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied, mits (voor 
zover van belang) niet hoger dan vijf meter. Van belang is voorts dat bouwactiviteiten genoemd 
in artikel 3 van bijlage II wel aan het bestemmingsplan moeten worden getoetst.

Niet in geschil is dat het tuinpaviljoen voldoet aan het bepaalde van art. 3, onderdeel 1 van 
bijlage II van het Bor. Evenmin is in geschil dat het paviljoen voldoet aan de van toepassing 
zijnde planvoorschriften. De voorzieningenrechter is hierbij van oordeel dat de in het 
bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid om nadere eisen te stellen, bij de vaststelling of 
sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder c Wabo geen rol 
speelt. Het enkele bestaan van de mogelijkheid tot het stellen van nadere eisen brengt volgens 
de voorzieningenrechter geen strijd van een bouwplan met een bestemmingsplan teweeg. Voor 
het los van een vergunningaanvraag stellen van nadere eisen biedt de Wro geen basis. De 
voorzieningenrechter vindt voor dit oordeel steun in de uitspraak van de Afdeling van 15 maart 
2006 (LJN: AV5072). Geconcludeerd wordt dat voor het oprichten van het paviljoen geen 
omgevingsvergunning nodig is.

De voorzieningenrechter overweegt vervolgens dat verzoeker door het instellen van beroep en 
het treffen van een voorlopige voorziening niet meer in een gunstigere positie kan geraken, 
zodat enig procesbelang ontbreekt. Het beroep, alsmede het verzoek om voorlopige 
voorziening wordt om die reden niet- ontvankelijk verklaard.

Crisis- en herstelwet niet van toepassing op bestemmingsplan met uit te werken 
bestemming voor 200 woningen
Een opmerkelijke uitspraak is een uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 7 oktober 
2010 (nr. 201004320/2/R1). Het betreft een verzoek om voorlopige voorziening inzake een 
bestemmingsplan dat met uit te werken bestemmingen voorziet in onder meer 200 woningen. 

De gemeenteraad heeft zich op het standpunt gesteld dat de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) 
van toepassing is op het bestemmingsplan. Dit zou betekenen dat de bijzondere 
procedurevoorschriften van afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet, waaronder het 
relativiteitsvereiste (artikel 1.9 Chw), van toepassing zijn.  

Artikel 1.1 lid 1, aanhef en onder a Chw bepaalt - voor zover hier van belang - dat afdeling 2 
van toepassing is op alle besluiten die krachtens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de 
ontwikkeling of verwezenlijking van de in bijlage I bedoelde categorieën ruimtelijke en 
infrastructurele projecten dan wel de in bijlage II bedoelde ruimtelijke en infrastructurele 
projecten. Onderdeel 3.1 van bijlage I noemt de ontwikkeling en verwezenlijking van werken en 
gebieden krachtens afdeling 3.1 of 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de 
bouw van meer dan 20 woningen in een aaneengesloten gebied. Op een bestemmingsplan dat 
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voorziet in de bouw van meer dan 20 woningen in een aaneengesloten gebied is aldus afdeling 
2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

De voorzitter is van oordeel dat een bestemmingsplan dat eerst moet worden uitgewerkt 
voordat de bouw van meer dan 20 woningen in een aaneengesloten gebied planologisch 
mogelijk wordt gemaakt, niet reeds een besluit is dat is vereist als bedoeld in artikel 1.1 lid 1, 
aanhef en onder a Chw. De voorzitter overweegt hiertoe dat het bestemmingsplan met 
uitwerkingsplicht niet bij recht de bouw van meer dan 20 woningen mogelijk maakt. Gelet hierop 
is volgens de voorzitter afdeling 2 (en meer in het bijzonder artikel 1.9)  van de Crisis- en 
herstelwet niet van toepassing.

Deze uitspraak is opmerkelijk, omdat ook zou kunnen worden geredeneerd dat een 
bestemmingsplan met uit te werken bestemmingen wel een besluit is, dat krachtens enig 
wettelijk voorschrift vereist is voor de ontwikkeling of verwezenlijking van meer dan 20 
woningen in een aaneengesloten gebied zoals bedoeld in artikel 1.1, lid 1 aanhef en onder a 
Chw. Hierbij is van belang dat bij een bestemmingsplan met een uit te werken bestemming 
sprake is van een uitwerkingsplicht. De bestemmingen dienen in beginsel binnen de 
planperiode te worden uitgewerkt op grond van de bij het bestemmingsplan gegeven regels. De 
grondslag voor de uitwerking van de bestemmingen is derhalve gecreëerd in het aan de orde 
zijnde bestemmingsplan. 

Opgemerkt zij dat het een voorzittersuitspraak betreft. Afgewacht zal moeten worden of de 
Afdeling in de bodemprocedure het oordeel van de voorzitter zal volgen.

Crisis- en herstelwet niet in strijd met internationale verdragen
De uitspraak van de Afdeling van 17 november 2010 (nr. 201004771/1/M2) heeft betrekking op 
het tracébesluit voor de Rijksweg 31 Leeuwarden. Het besluit is op 7 april 2010, derhalve na de 
inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet (Chw), ter inzage gelegd. Volgens de Minister van 
Verkeer en Waterstaat is de Chw op het tracébesluit van toepassing.

Tegen het besluit wordt aangevoerd dat de aanleg van de Rijksweg 31 geen project van 
algemeen en economisch belang (maar van regionaal belang) is en dat niet aan de doelstelling 
van de Chw is voldaan. Om die reden valt het besluit volgens appellanten niet onder de werking 
van de Chw. De Afdeling deelt dit standpunt niet en overweegt daarbij kort samengevat dat voor 
de toepasselijkheid van de Chw uitsluitend van belang is of het project voorkomt op bijlage I en 
II bij de Chw. Dat is in deze zaak het geval (categorie 5.1 van bijlage I). 

Op grond van artikel 1.6, lid 2 en 1.6a Chw is het indienen van een pro forma beroepschrift niet 
mogelijk en kunnen na afloop van de beroepstermijn geen beroepsgronden meer worden 
aangevoerd. Over deze bepalingen wordt aangevoerd dat deze niet mogen worden toegepast, 
omdat deze bepalingen zich niet verdragen met artikel 6 van het EVRM en met een aantal 
artikelen uit het Verdrag van Aarhus. De Afdeling is het ook daarmee niet eens en oordeelt dat 
van strijd met deze verdragsbepalingen geen sprake is. 

Indringendheid toetsing wijzigingsplan afhankelijk van de manier waarop de 
wijzigingsbevoegdheid is geformuleerd
In artikel 3.6 lid 1 Wro is de wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze bevoegdheid was onder 
de oude WRO te vinden in artikel 11 lid 1. De wijzigingsbevoegd houdt in dat in een 
bestemmingsplan kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders met inachtneming van 
bij het plan te geven regels en binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen wijzigen. 
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De vraag die in de praktijk vaak rijst is of bij de vaststelling van het wijzigingsplan opnieuw een 
belangenafweging dient plaats te vinden, aangezien bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan waarin de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen ook sprake zal zijn geweest 
van een afweging van belangen. 

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling welke is gewezen onder de oude WRO, mag de 
aanvaardbaarheid van de (met de wijzigingsbevoegdheid tot stand gekomen) nieuwe 
bestemming in beginsel als een gegeven worden beschouwd, indien is voldaan aan de bij het 
bestemmingsplan gestelde wijzigingsvoorwaarden. Dit neemt volgens de Afdeling echter niet 
weg dat het feit dat aan de in een bestemmingsplan opgenomen wijzigingsvoorwaarden is 
voldaan, de plicht van Gedeputeerde Staten onverlet laat om in de besluitvorming omtrent de 
goedkeuring van een wijzigingsplan na te gaan of uit het oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening, gelet op de betrokken belangen, wijziging van de bestemming is gerechtvaardigd (zie 
bijvoorbeeld: AbRS 5 juli 2006, 200600169/1 en AbRS 21 juli 2010 nr. 200907196/1/R2).

Ingevolge de Wro zoals deze vanaf 1 juli 2008 geldt, behoeft een wijzigingsplan niet meer te 
worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Dit impliceert dat onder vigeur van de Wro het 
bij de Afdeling voorliggende besluit niet meer het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten 
is, maar het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde wijzigingsplan. Het 
hiervoor weergegeven standpunt van de Afdeling zoals dat zich heeft gevormd onder de WRO 
lijkt echter ook onder de nieuwe Wro te gelden ten aanzien van besluiten tot vaststelling van 
een wijzigingsplan. In dit verband zij gewezen op AbRS 21 juli 2010 (nr. 200910347/1/R3) en 
AbRS 24 november 2010 (201001258/1/R3). 

In de uitspraak van 24 november 2010 wordt door de Afdeling voorts ingegaan op de wijze 
waarop het wijzigingsplan moet worden getoetst. De Afdeling overweegt dat de wijze waarop 
een wijzigingsplan moet worden getoetst, afhangt van de manier waarop de 
wijzigingsbevoegdheid is geformuleerd. Naarmate deze bevoegdheid betrekking heeft op een 
groter gebied of naarmate de vorige bestemming hierdoor kan worden gewijzigd in meer nieuwe 
bestemmingen, kunnen hogere eisen worden gesteld aan de belangenafweging.

In dit geval had de wijzigingsbevoegdheid betrekking op één concreet perceel waarbij aan de 
reeds toegekende bestemming "Woondoeleinden -W-" een bouwvlak kon worden toegevoegd. 
De planologische afweging van de aanvaardbaarheid van de bouw van een woning ter plaatse 
heeft naar het oordeel van de Afdeling al plaatsgevonden bij de beoordeling van de 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. De door appellanten naar voren gebrachte 
aspecten privacy, uitzicht, lichtinval, ontsluiting en de mogelijkheid om bijgebouwen op te 
richten, moeten volgens de Afdeling worden geacht in dat kader te zijn afgewogen. Deze 
uitspraak is gewezen onder de nieuwe Wro. Een gelijksoortige overweging in een uitspraak die 
is gewezen onder de oude WRO kan worden gevonden in Vz. AbRS 23 juli 2008 (nrs. 
200803183/1 en 200803183/2). 

Voorbereidingsbesluit; Overgangsrecht Wro
Ingevolge artikel 3.7 Wro kan de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit vaststellen. Deze 
bevoegdheid was onder de WRO (oud) opgenomen in artikel 21 WRO.

In artikel 19 lid 4 onder b WRO (oud) was geregeld, dat geen vrijstelling op basis van artikel 19 
lid 1 WRO kon worden verleend voor een project dat werd uitgevoerd in een gebied waarvoor 
geen vrijstelling was verleend van de tienjaarlijkse herzieningsplicht (artikel 33 lid 2 WRO), 
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tenzij voor het gebied een voorbereidingsbesluit gold of een ontwerp voor een herziening ter 
inzage was gelegd.  

In AbRS 3 november 2010 (nr. 201000404/1/H1) was sprake van de situatie dat vóór het tijdstip 
van inwerkingtreding van de Wro een verzoek om vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 WRO 
(oud) was ingediend. Ingevolge artikel 9.1.10 Invoeringswet Wro betekent dit dat de WRO (oud) 
op dit verzoek van toepassing is. Dit impliceert dat voor zover sprake zou zijn van een 
bestemmingsplan dat ouder is dan 10 jaar (waarvoor geen vrijstelling op grond van artikel 33 lid 
2 WRO is verleend) een voorbereidingsbesluit moet worden genomen alvorens vrijstelling op 
grond van artikel 19 lid 1 WRO (oud) kan worden verleend. Hoewel in de uitspraak niet aan 
artikel 19 lid 4 WRO (oud) wordt gerefereerd gaan wij er gelet op de bewoordingen in de 
uitspraak van uit, dat sprake is van de situatie dat om vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 
WRO (oud) te kunnen verlenen een voorbereidingsbesluit is vereist. 

Het voorbereidingsbesluit is genomen op grond van artikel 3.7 Wro. Aan de orde was nu de 
vraag of dit met toepassing van de Wro genomen voorbereidingsbesluit aan het besluit tot het 
verlenen van vrijstelling ten grondslag kon worden gelegd, nu de Wro de rechtsfiguur van een 
vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 1 WRO niet kent.  

De Afdeling is hier duidelijk over. Zij is van oordeel dat het college vrijstelling kon verlenen op 
basis van het onder de Wro tot stand gekomen voorbereidingsbesluit. Hierbij wordt door de 
Afdeling in aanmerking genomen dat de doelstelling van het voorbereidingsbesluit zoals 
geregeld in de Wro niet verschilt van de doelstelling van het voorbereidingsbesluit als bedoeld 
in artikel 21 WRO. Dat blijkt volgens de Afdeling uit artikel 9.1.12 Invoeringswet Wro waarin een 
voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 WRO wordt gelijkgesteld met een 
voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 Wro, alsmede uit de wetsgeschiedenis van de 
Wro. 

Mandaatregeling vrijstellingsbevoegdheid 19 lid 3 WRO geldt niet bij toepassing 3.23 Wro
In AbRS 23 november 2010 (nr. 201010192/1/H1) was de vraag aan de orde of de mandatering 
van de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 3 WRO aan het 
hoofd van de afdeling Openbare Ruimte, ook kan worden gebruikt voor het verlenen van 
ontheffing op grond van artikel 3.23 Wro. 

De Afdeling is van oordeel  dat dat niet kan. Overwogen wordt dat artikel 3.23 Wro een nieuwe 
bevoegdheid van het college behelst. Dat die bevoegdheid materieel niet verschilt van de 
bevoegdheid vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19 lid 3 WRO maakt dat niet anders. 
Nu niet in mandatering van deze nieuwe bevoegdheid is voorzien is het desbetreffende besluit 
onbevoegd genomen. Het beroep is gegrond en het onbevoegd genomen besluit wordt 
vernietigd.

Overigens overweegt de Afdeling vervolgens dat het college door ondertekening van een 
adviesnota  - waarin het college is geadviseerd aan het in geding zijnde bouwplan medewerking 
te verlenen - geacht kan worden het bestreden besluit voor zijn rekening te hebben willen 
nemen. Voorts is thans sprake van een Mandaatregeling waarin artikel 3.23 Wro is opgenomen. 
Gelet hierop wordt overwogen dat wordt bezien of er aanleiding bestaat de rechtsgevolgen van
het bestreden besluit in stand te laten.
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Uitwerkingsplan en uitwerkingsplicht bij planschade 
In de praktijk blijkt het lastig te zijn om toepassing te geven aan het in artikel 6.2 Wro gemaakte 
onderscheid tussen een bestemmingsplan met een uitwerkingsplicht en een uitwerkingsplan. 

Een bestemmingsplan met uitwerkingsplicht kan - zo wordt algemeen aangenomen - geen 
oorzaak van planschade zijn zolang aan deze uitwerkingsplicht geen toepassing is gegeven. 

Het opnemen in een bestemmingsplan van deze, in artikel 3.6 Wro geregelde 
flexibiliteitsmogelijkheid kan uit strategisch oogpunt dan ook aanbeveling verdienen teneinde 
daarmee de planschadeaansprakelijkheid uit te stellen en wellicht te beperken. In dit verband 
wordt opgemerkt dat degene die, bijvoorbeeld met het oog op de gevolgen van de uit te werken 
bestemming, zijn woning verkoopt voordat de planuitwerking heeft plaats gevonden, niet in 
aanmerking komt voor tegemoetkoming in planschade. Voorts kan de koper alsdan 
voorzienbaarheid worden aangerekend.

Naast dit strategische aspect doet zich de vraag voor of de uitzondering ten aanzien van een uit 
te werken bestemming ook geldt voor het voorafgaande planologische regime, waarmee het 
nieuwe bestemmingsplan moet worden vergeleken. Anders gezegd: als een nog niet 
uitgewerkte bestemming wordt gewijzigd, kan dan het nieuwe planologische regime wel worden 
vergeleken met de oude nog niet uitgewerkte en dus nog niet verwezenlijkte voorafgaande 
bestemming. Omdat in artikel 6.2 Wro wordt aangegeven wat een planschadeoorzaak kan zijn, 
waarbij het uitwerkingsplan als zelfstandige oorzaak is benoemd, kan de uitwerkingsplicht in het 
oude bestemmingsplan niet een belemmering zijn om deze te betrekken bij de maximale 
invulling van het oude planologische regime. Als een nieuwe (uitgewerkte) bestemming als 
oorzaak van planschade wordt genoemd en daaraan voorafgaand een uit te werken, maar nog 
niet uitgewerkte bestemming gold, moet deze nieuwe bestemming worden vergeleken met de 
voordien geldende uit te werken bestemming met een maximale invulling van de regels die voor 
deze planuitwerking in het bestemmingsplan zijn gegeven. 

MILIEURECHT

Eerste uitspraken Wabo (2)
Eerder in deze nieuwsbrief is een uitspraak besproken die betrekking heeft op bouwen onder de 
Wabo. Hierna volgen twee uitspraken die zien op milieurecht.

Vz. AbRS 10 november 2010
In een uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 10 november 2010 (nr. 201010316/1/M2) 
was een verzoek om voorlopige voorziening aan de orde, dat aanvankelijk was ingediend bij de 
rechtbank Arnhem. Het verzoek heeft betrekking op twee bij besluit van 8 oktober 2010 
opgelegde lasten onder dwangsom. Het verzoekschrift is door de rechtbank doorgezonden aan 
de voorzitter van de Afdeling. De voorzitter van de Afdeling verklaart zich echter onbevoegd om 
van het verzoekschrift kennis te nemen en overweegt - samengevat - het volgende.

De opgelegde lasten onder dwangsom hebben betrekking op het zonder de ingevolge art. 8.1, 
aanhef en onder b, van de Wet Milieubeheer (oud) vereiste vergunning veranderen van een 
inrichting. De voorzitter overweegt dat dit veranderen, gelet op art. 1.1 lid 1 van de Wabo in 
samenhang met artikel 2.1 lid 1, aanhef en onder e sub 2 van de Wabo en artikel 1.2, lid 1, 
aanhef en onder e van de Invoeringswet een activiteit is als bedoeld in de Wabo.
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Uit artikel 20.1 lid 1 en 3 Wm - zoals dit artikel sinds 1 oktober 2010 luidt - vloeit voort, dat tegen 
besluiten op grond van de Wabo geen beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling. Dat 
betekent dat in dat geval op grond van artikel 8:1 Awb beroep open staat bij de rechtbank.

De voorzitter onderzoekt vervolgens of sprake is van overgangsrechtelijke bepalingen. In dat 
verband is artikel 1.6 Invoeringswet van belang. Uit dat artikel vloeit voort dat, indien vóór het 
tijdstip waarop de Wabo in werking treedt, met betrekking tot een activiteit als bedoeld in de 
Wabo, een last onder dwangsom is gegeven, het voor dat tijdstip ten aanzien van deze last 
onder dwangsom geldende recht van toepassing is tot het tijdstip waarop deze last 
onherroepelijk wordt. 

In dit geval zijn de lasten onder dwangsom opgelegd op 8 oktober 2010 dus na inwerkingtreding 
van de Wabo. Dit betekent dat art. 1.6 van de Invoeringswet niet van toepassing is. Dit zo zijnde 
is op het in geding zijnde besluit de Wabo van toepassing, zodat geen beroep kon worden 
ingesteld bij de Afdeling, maar beroep dient te worden ingesteld bij de rechtbank.

Vz. AbRS  3 december 2010
In een uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 3 december 2010 (nr. 201011142/2/M2) 
is eveneens sprake van een last onder dwangsom. De last onder dwangsom is opgelegd bij 
besluit van 7 oktober 2010. Ook in dit geval was de vraag aan de orde of de voorzitter wel 
bevoegd is om van het desbetreffende verzoek om voorlopige voorziening kennis te nemen. 

De last onder dwangsom is opgelegd wegens overtreding van het Oplosmiddelenbesluit. Het 
Oplosmiddelenbesluit is naar huidig recht een algemene maatregel van bestuur op grond van 
artikel 8.40 Wm. 

Ingevolge artikel 20.1 lid 1 Wm - zoals dit artikel luidt na 1 oktober 2010 - zijn voor zover hier 
van belang, besluiten als bedoeld in artikel 1.3 lid 1, 8.40a of 8.42 Wm of een besluit tot 
handhaving van het bepaalde krachtens artikel 8.40 Wm, van beroep bij de Afdeling 
uitgezonderd. De voorzitter is van oordeel dat de wetgever bij deze wijziging van artikel 20.1 
met betrekking tot de hiervoor genoemde besluiten niet in overgangsrecht heeft voorzien. Gelet 
daarop gaat de voorzitter ervan uit dat de wetgever voor de rechtsmachtverdeling tussen de 
Afdeling en de rechtbanken met betrekking tot een dergelijk besluit, het tijdstip bepalend heeft 
willen achten waarop dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 

In dit geval betekende dit, nu het besluit na 30 september 2010 bekend was gemaakt, dat de 
voorzieningenrechter van de rechtbank bevoegd was op het verzoek te beslissen.

Het verschil in de overwegingen tussen de uitspraak van 10 november 2010 en 3 december 
2010 is erin gelegen, dat in de eerst genoemde uitspraak het besluit tot oplegging van de lasten 
onder dwangsom betrekking had op een activiteit als bedoeld in de Wabo.  Om die reden werd 
bezien of artikel 1.6 Invoeringswet van toepassing was. Met betrekking tot een besluit tot 
handhaving van het bepaalde krachtens artikel 8.40 Wm, waarvan sprake was in de tweede 
uitspraak, is volgens de voorzitter niet voorzien in overgangsrecht. Om die reden ging de 
voorzitter in de uitspraak van 3 december 2010 uit van het tijdstip van bekendmaking van het 
bestreden besluit. Uit laatstgenoemde uitspraak volgt bovendien dat als het bestreden besluit 
bestaat uit een beslissing op bezwaar, het moment waarop de beslissing op bezwaar bekend 
wordt gemaakt bepalend is en niet het moment waarop het besluit in primo bekend is gemaakt.   

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3470111A6972656F6F0E611979081E617800177A6615070B6F187973747C7A7E0A0C051C6D2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201011142/2/M2&verdict_id=50758&utm_id=1&utm_source=Zoeken_in_uitspraken&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_con


Nadere uitbreiding Activiteitenbesluit
In onze nieuwsbrief van december 2009 (nr. 59) hebben wij bericht over de uitbreiding van de 
werking van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (kortweg: het 
Activiteitenbesluit). De uitbreiding van dit sinds 1 januari 2008 in werking zijnde besluit is 
onderverdeeld in een drietal tranches. 

Het doel van de wetgever met de invoering (en uitbreiding) van het Activiteitenbesluit is het 
terugbrengen van het aantal inrichtingen dat voor haar activiteiten een omgevingsvergunning 
(onderdeel milieu) nodig heeft. Het idee is dat op termijn nog slechts inrichtingen waarin 
activiteiten plaatsvinden met omvangrijke en complexe milieueffecten een vergunning nodig 
hebben.

Bij de eerste tranche - inwerkingtreding: 1 januari 2010 - is een aantal inrichtingen onder het 
bereik van het bereik van het Activiteitenbesluit gebracht. Het ging om de recreatieve visvijvers, 
de humane crematoria, de vellenoffsetdrukkerijen, de mechanische textielverwerking, de 
laboratoria en praktijkruimten, de natuursteenbewerkende industrie en de koude 
vleesverwerking.

De tweede tranche heeft vorm gekregen in het Besluit van 15 november 2010 tot wijziging van 
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stbl. 2010, 781). Bij dit besluit zijn 
inrichtingen die zich bezighouden met afvalgerelateerde activiteiten onder de werking van het 
Activiteitenbesluit gebracht. Het gaat om milieustraten/KCA-depots, rioolwaterzuiverings-
installaties, onderhoudssteunpunten, bunkerstations binnenvaart, alsmede bedrijven die zich 
bezighouden met de opslag van grond en bagger, kunststofverwerking (extrusie), 
kunststofrecycling, de opslag van oud papier en textiel, groenafval en de opslag en overslag 
van afval.

Het besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De 
verwachting is dat dit op 1 januari 2011 het geval zal zijn.

Geluidzone niet meerekenen bij bruto-oppervlakte bedrijventerrein bij toepassing Besluit 
m.e.r. (1994)
Gelet op categorie 11.2 van onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994 is de aanleg 
van een bedrijventerein besluit-m.e.r.-plichtig, als het gaat om een bedrijventerrein van 150 
hectare of meer. Gelet op categorie 11.3 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
m.e.r. 1994 is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een bedrijventerrein besluit-m.e.r.-
beoordelingsplichtig, als het een bedrijventerrein van 75 hectare of meer betreft. Uit de 
jurisprudentie van de Afdeling volgt dat bij het bepalen van de m.e.r.-(beoordelings)plicht moet 
worden uitgegaan van de bruto-bedrijventerreinoppervlakte. Zo heeft de Afdeling in haar 
uitspraak van 22 maart 2006 (nr. 200502510/1, BR 2005, 56, AB 2006, 421) expliciet 
geoordeeld dat bij het bepalen van de oppervlakte niet uit dient te worden gegaan van de netto 
uitgeefbare gronden. Zij wijst daarbij op de redactie van categorie 11.3 van onderdeel D en de 
toelichting op categorie 11.2 van onderdeel C, waarin het begrip "bedrijventerrein" dan wel 
"gebied" wordt gebruikt. Dit duidt volgens de Afdeling op een samenhangend geheel, dat meer 
omvat dan een optelsom van de netto uitgeefbare gronden. Ook de tussen de bedrijfsgebouwen 
aan te leggen wegen en groenstroken moeten worden meegerekend. Dat uit moet worden 
gegaan van de bruto-oppervlakte, is door de Afdeling bevestigd in haar uitspraak van 18 juni 
2008 (nr. 200702330/1). In die uitspraak geeft de Afdeling aan dat behalve de aan te leggen 
wegen en de groenvoorzieningen in voorkomende gevallen ook afschermende 
groenvoorzieningen langs de rand van het terrein tot het bedrijventerrein moeten worden 
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gerekend. In welke voorkomende gevallen daartoe moet worden overgegaan, laat de Afdeling 
in het midden. Ook in andere uitspraken gaat de Afdeling van de bruto-oppervlakte uit bij 
beantwoording van de vraag of er sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plichtig 
bedrijventerrein. Gewezen kan worden op AbRS 14 april 2004 (nr. 200303339/1) en AbRS 
19 januari 2005 (nr. 200406063/1). 

Een vraag is of ook de bij het bedrijventerrein behorende geluidzone bij de bepaling van de 
bruto-oppervlakte van het bedrijventerrein moet worden meegenomen. Een bevestigend 
antwoord op deze vraag zou niet vreemd zijn, nu in de geschiedenis van de totstandkoming van 
het Besluit m.e.r. 1994 wordt opgemerkt dat tot de oppervlakte van een bedrijventerrein ook 
eventuele zones om dat terrein worden gerekend, waarbij het gaat om wettelijke verplichte 
zonering om bedrijventerreinen, zoals bijvoorbeeld geluid- en veiligheidzonering. Bij uitspraak 
van 15 december 2010 (nr. 200903460/1/R3)  geeft de Afdeling evenwel blijk van een ander 
oordeel. Zij overweegt daartoe dat in het Besluit m.e.r. 1994 en de daarbij behorende bijlage 
slechts de oppervlakte van een bedrijventerrein zelf in aanmerking hoeft te worden genomen bij 
de berekening van de oppervlakte van dat bedrijventerrein. Er bestaat derhalve geen ruimte om 
op dit punt gewicht toe te kennen aan de geschiedenis van de totstandkoming van het Besluit 
m.e.r. 1994. 

Verder overweegt de Afdeling dat ook een bepaalde weg niet tot de oppervlakte van het 
bedrijventerrein behoeft te worden gerekend. Daartoe overweegt de Afdeling dat deze weg 
geruime tijd geleden is gerealiseerd en ongewijzigd blijft. Het oordeel van de Afdeling is in 
zoverre opmerkelijk, nu deze weg tussen twee aan te leggen bedrijventerreinen is gesitueerd 
(welke bedrijventerreinen volgens de Afdeling vanwege hun onderlinge samenhang in het kader 
van de m.e.r.-(beoordelings-)plicht als één voorgenomen activiteit moeten worden aangemerkt). 
De weg dient ook voor de ontsluiting van beide bedrijventerreinen. Verwacht kan dan ook 
worden dat alhoewel de weg feitelijk niet wijzigt, de verkeersintensiteiten op deze weg zullen 
toenemen, hetgeen van invloed is op de milieusituatie. Dit aspect is kennelijk in de overweging 
van de Afdeling niet van betekenis geweest. 

Ook over een waterberging heeft de Afdeling beslist dat deze niet tot het bedrijventerrein 
behoefde te worden gerekend. Van belang is dat deze waterberging niet is bedoeld voor het 
aan te leggen bedrijventerrein. Zou dit wel het geval zijn geweest, dan lijken de overwegingen 
van de Afdeling te impliceren dat deze waterberging wel mee had moeten worden genomen in 
de bepaling van de bruto-oppervlakte. 

Op de in deze uitspraak aan de orde zijnde situatie was het Besluit m.e.r. 1994 van toepassing. 
Op 1 juli 2010 is dit Besluit vervangen door het Besluit m.e.r. (Stbl. 2010, 184 en Stbl. 2010, 
197), gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet modernisering milieueffectrapportage 
(Stbl. 2010, 20 en Stbl. 2010, 197). Zie hierover onze nieuwsbrief van juni 2010 (nr. 65). Het 
Besluit m.e.r. heeft geen inhoudelijke wijzigingen meegebracht ten opzicht van het voorheen 
geldende Besluit milieueffectrapportage 1994. Verwacht kan worden dat de door deze 
uitspraak ingezette lijn ook van betekenis is onder vigeur van het nieuwe Besluit m.e.r. 

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
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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 
(bestaande uit: “Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

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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Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.
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