
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 70e 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.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Aankondiging Studiemiddagen
- Studiemiddagen Actualiteiten aanbestedingsrecht op 16 mei 2011, 17 mei 2011 en 24 mei 

2011
Algemeen bestuursrecht
- Onderdelenfuik in het kader van de Wabo
- Bepaling kring van belanghebbenden bij omgevingsvergunning
- Toepassing Relativiteitsvereiste
Ruimtelijk bestuursrecht
- Inwerkingtreding Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche
- Projectuitvoeringsbesluit; opschortende werking beroep
- Crisis- en herstelwet: uitleg categorie 3.2 bijlage I
- Artikel 2.7 lid 1 Wabo: “onlosmakelijke samenhang”
- Verplichting tot vergoeding vertragingsschade na schorsing bouwvergunning/vrijstelling
Milieurecht
- Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) per 1 april 2011 gewijzigd
- Plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht bij al genomen m.e.r.-(beoordelings)plichtig besluit 

vanwege communautair recht
- Overgangsrecht Activiteitenregeling; Afdeling komt terug van eerdere uitspraak
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STUDIEMIDDAGEN ACTUALITEITEN AANBESTEDINGSRECHT
maandag 16 mei 2011, dinsdag 17 mei 2011 en dinsdag 24 mei 2011

Al een aantal jaren verzorgt de praktijkgroep bouw- en aanbestedingsrecht van KienhuisHoving 
in het voorjaar een studiemiddag om u te informeren over de actuele ontwikkelingen in het 
(Europese) aanbestedingsrecht. 

Ook dit jaar vindt deze studiemiddag weer plaats. Voor overheden wordt deze georganiseerd op 
maandag 16 mei 2011 in de Grolsch Veste, Colosseum 65  te Enschede. Op dinsdag 17 mei 
2011 organiseren wij dezelfde studiemiddag voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven en 
overige (vastgoed-)ondernemingen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in Restaurant ’t 
Brodshoes, Bouwstraat 41 te Rijssen. Tot slot organiseren wij op dinsdag 24 mei 2011 een 
meer algemene studiemiddag voor ondernemingen buiten de bouwsector (sectoren diensten en 
leveringen). Deze laatste bijeenkomst zal plaatsvinden in ons kantoorpand aan het Pantheon 25 
te Enschede. 

Arjan ter Mors, Antoine Broesterhuizen, Joost van de Wetering en Liesbeth Haverkort, allen 
advocaat aanbestedingsrecht bij KienhuisHoving, zullen de actuele ontwikkelingen 
onderwerpsgewijs aan u voorhouden en van een toelichting voorzien.

Graag nodigen wij u voor deze studiemiddag uit. Aan het bijwonen van de studiemiddag zijn 
geen kosten verbonden.

Het programma is als volgt:

Maandag 16 mei 2011: Studiemiddag voor Overheden 
(Grolsch Veste Enschede):
12.30 uur - 13.15 uur Ontvangst en lunch
13.15 uur - 13.20 uur Opening 
13.20 uur - 14.00 uur Lezing: Actualiteiten Aanbestedingsrecht 
14.00 uur - 14.30 uur Pauze
14.30 uur - 15.30 uur 1e Workshopronde: 

- Strategisch inschrijven
- Motivering gunningsbeslissing 

15.30 uur - 15.35 uur    Korte pauze: wissel workshops
15.35 uur - 16.35 uur    2e Workshopronde:

- Strategisch inschrijven
- Motivering gunningsbeslissing

16.35 uur - 17.30 uur Borrel 

Dinsdag 17 mei 2011: Studiemiddag voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven en andere 
(vastgoed-)ondernemingen 
(Restaurant ’t Brodhoes te Rijssen):
14.30 uur - 14.50 uur Ontvangst met koffie
14.50 uur - 14.55 uur Opening 
14.55 uur - 15.30 uur Lezing: Actualiteiten Aanbestedingsrecht 
15.30 uur - 15.45 uur Pauze
15.45 uur - 16.45 uur 1e Workshopronde: 

- Strategisch inschrijven
- Motivering gunningsbeslissing 



16.45 uur - 16.50 uur    Korte pauze: wissel workshops
16.50 uur - 17.50 uur    2e Workshopronde:

- Strategisch inschrijven
- Motivering gunningsbeslissing

17.50 uur - 19.00 uur Borrel

N.B.: Anders dan voorgaande jaren, zullen er dit jaar tijdens bovenstaande studiemiddagen 
twee workshoprondes plaatsvinden, zodat iedereen beide workshops kan bijwonen. U hoeft 
hierin dus geen keuze te maken.

Dinsdag 24 mei 2011: Studiemiddag voor ondernemingen buiten de bouwsector
(Kantoorlocatie KienhuisHoving, Pantheon 25, Enschede)
15.00 uur - 15.30 uur Ontvangst met koffie
15.30 uur - 15.45 uur Opening 
15.45 uur - 16.30 uur Deel 1 lezing/workshop: Strategisch inschrijven
16.30 uur - 16.45 uur Pauze
16.45 uur - 17.30 uur Deel 2 lezing/workshop: Motivering gunningsbeslissing
17.30 uur - 18.30 uur Borrel

Graag verwelkomen wij u op maandag 16 mei, dinsdag 17 mei of dinsdag 24 mei aanstaande. 
U kunt zich aanmelden door middel van onderstaand aanmeldingsformulier of van het digitale 
aanmeldingsformulier. Wij zullen uw aanmelding schriftelijk bevestigen.

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

AANMELDINGSFORMULIER

Naam  : ……………………………………………………………m/v

Bedrijfsnaam : ……………………………………………………………..….

Afdeling/Dienst : ……………………………………………………………..….

Postbus/Adres : ……………………………………………………………..….

Postcode/Plaats : ……………………………………………………………..….

Telefoon  : ……………………………………………………………..….

E-mailadres           :              .…………………………………………………………………

0     zal op 16 mei 2011 deelnemen aan de studiemiddag Actualiteiten aanbestedingsrecht voor 
overheden

0     zal op 17 mei 2011 deelnemen aan de studiemiddag Actualiteiten aanbestedingsrecht voor 
projectontwikkelaars, bouwbedrijven en andere (vastgoed-)ondernemingen

0     zal op 24 mei 2011 deelnemen aan de studiemiddag Actualiteiten aanbestedingsrecht voor 
ondernemingen buiten de bouwsector
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Uw aanmeldingsformulier kunt u tot en met 9 mei 2011 ook per post of per fax sturen
aan:

KienhuisHoving advocaten en notarissen
t.a.v. Marketing & Communicatie
Postbus 109
7500 AC  ENSCHEDE
Tel. (053) 480 47 26
Fax (053) 480 42 90
e-mail: marketing@kienhuishoving.nl

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Onderdelenfuik in het kader van de Wabo 
Ingevolge artikel 6:13 Awb is beroep bij de bestuursrechter alleen mogelijk indien daaraan 
voorafgaand tegen het bestreden besluit bezwaar is gemaakt, administratief beroep is ingesteld 
of zienswijzen naar voren zijn gebracht. Hierbij geldt (gelet op de parlementaire geschiedenis bij 
dit artikel) een onderdelenfuik. Dit houdt in dat een belanghebbende in beginsel slechts beroep 
kan instellen tegen onderdelen van een besluit die hij in zijn zienswijze of bezwaarschrift aan de 
orde heeft gesteld. 

De vraag wanneer sprake is van een onderdeel van een besluit is de laatste jaren in de 
jurisprudentie veelvuldig aan de orde geweest. De verschillende bestuursrechters hanteren 
echter geen eenduidige lijn en ook binnen de Afdeling was geen sprake van uniformiteit. Zo 
werden ten aanzien van besluiten inzake milieuvergunningen volgens vaste jurisprudentie van 
de Afdeling de beslissingen over de aanvaardbaarheid van verschillende categorieën 
milieugevolgen zoals geluidemissie en geuremissie als besluitonderdelen aangemerkt. Indien 
echter in het kader van een vrijstelling de aanvaardbaarheid van de verschillende categorieën 
milieugevolgen voor het woon- en leefklimaat moest worden beoordeeld, werden die 
beoordelingen voor de toepassing van artikel 6:13 Awb niet als besluitonderdelen beschouwd.

De Afdeling heeft in de komst van de Wabo aanleiding gezien om meer uniformiteit in haar 
wijze van beoordelen met betrekking tot de toepassing van artikel 6:13 Awb aan te brengen. Dit 
heeft geresulteerd in de voor de rechtspraktijk zeer relevante uitspraak van  9 maart 2011 (nr. 
201006983/1/M2).

Hoewel de Wabo in dit geding niet van toepassing was acht de Afdeling het van belang de 
vraag te beantwoorden of zij de hierboven genoemde lijn ten aanzien van besluiten inzake 
milieuvergunningen voortzet in gedingen over besluiten inzake een omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van een project dat ziet op een activiteit als bedoeld in artikel 2:1 lid 1 aanhef en 
onder e Wabo.

In de eerste plaats wordt overwogen dat het in de rede ligt voor de toepassing van artikel 6:13 
Awb elk van de in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo bedoelde toestemmingen die in een 
omgevingsvergunning zijn opgenomen als besluitonderdeel op te vatten. Dit lijkt te betekenen, 
dat indien een verleende omgevingsvergunning bijvoorbeeld ziet op het kappen van bomen en 
het bouwen van een woning, in de fase van beroep alleen dan tegen beide toestemmingen 
gronden kunnen worden aangevoerd, indien dat in de voorfase ook is gebeurd. Indien in 
bezwaar enkel is ingegaan op het bouwen van de woning, kunnen gelet op de overwegingen in 
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deze uitspraak, in beroep geen gronden meer worden aangevoerd tegen het kappen van de 
bomen. Opgemerkt zij dat deze uitspraak niet duidelijk maakt hoe het zit in situaties waarin 
sprake is van onlosmakelijke samenhang tussen verschillende omgevingsvergunningplichtige 
activiteiten (artikel 2.7 Wabo). Vraag is derhalve of in dat geval moet worden uitgegaan van één 
besluitonderdeel of van meerdere. Toekomstige jurisprudentie zal dat moeten uitwijzen.

In de tweede plaats oordeelt de Afdeling - in afwijking van haar eerder genoemde lijn ten 
aanzien van besluiten inzake milieuvergunningen - dat in het kader van de rechtseenheid 
beslissingen over de aanvaardbaarheid van de verschillende categorieën milieugevolgen die in 
een besluit over een omgevingsvergunning zijn vervat, voor de toepassing van artikel 6:13 Awb 
niet als besluitonderdelen zijn aan te merken.

Voorts overweegt de Afdeling dat gelet op de rechtseenheid ook ten aanzien van gevallen 
waarin op grond van artikel 8.1 Wm een besluit inzake een milieuvergunning is genomen geldt, 
dat beslissingen over de aanvaarbaarheid van verschillende categorieën milieugevolgen voor 
de toepassing van artikel 6:13 Awb niet meer als besluitonderdelen worden aangemerkt. In het 
belang van de rechtszekerheid zal deze wijziging van de rechtspraak eerst worden toegepast 
op beroepen tegen besluiten die op of na 1 april 2011 zijn bekend gemaakt.

Bepaling kring van belanghebbenden bij omgevingsvergunning
In de literatuur is veelvuldig de vraag opgeroepen hoe de kring van belanghebbenden (als 
bedoeld in artikel 1:2 Awb) bij een omgevingsvergunning dient te worden bepaald ingeval de 
vergunning meer dan één van de toestemmingen als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo 
bevat. In AbRS 13 april 2011 (nr. 200908792/1/M1) wordt deze vraag door de Afdeling 
beantwoord. Overigens was evenals in de hiervoor besproken uitspraak van 9 maart 2011 de 
Wabo in dit geding niet van toepassing. De Afdeling acht het voor de rechtspraktijk van belang 
dat deze vraag thans wordt beantwoord.

Overwogen wordt dat vóór de inwerkingtreding van de Wabo de kring van belanghebbenden bij 
de verlening van diverse vergunningen kon verschillen. Uit de geschiedenis van de 
totstandkoming van de Wabo blijkt volgens de Afdeling niet dat de wetgever dit verschil in 
omvang van de kringen van belanghebbenden heeft willen opheffen. Gelet hierop ligt het 
volgens de Afdeling in de rede om, indien een bestreden omgevingsvergunning meer dan één 
toestemming als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo bevat, per toestemming te bepalen of 
degene die een rechtsmiddel heeft aangewend belanghebbende is. Concreet betekent dit dat 
indien een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van bomen en het oprichten van 
een woning en hiertegen beroep wordt ingesteld (en de beroepsgronden zien op beide 
activiteiten), voor beide toestemmingen dient te worden bepaald of degene die beroep heeft 
ingesteld belanghebbende is. 

Deze regel lijdt naar het oordeel van de Afdeling uitzondering voor zover de betrokken 
vergunning ziet op een activiteit als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 Wabo, die behoort tot 
verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo. In het geval 
sprake is van onlosmakelijke samenhang tussen verschillende omgevingsvergunningplichtige 
activiteiten als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 Wabo, wordt de kring van belanghebbenden derhalve 
niet per activiteit beoordeeld.
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Toepassing Relativiteitsvereiste
In onze vorige nieuwsbrief (nr. 69) zijn wij naar aanleiding van AbRS 19 januari 2011 (nr. 
201006426/1/R2) nader ingegaan op het relativiteitsvereiste als bedoeld in artikel 1.9 van de 
Crisis- en herstelwet (Chw).

Ingevolge artikel 1.9 Chw vernietigt de administratieve rechter een besluit niet op de grond, dat 
het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen 
rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de 
belangen van degene die zich daarop beroept.

Inmiddels zijn er weer enkele uitspraken over dit onderwerp verschenen. In de eerste plaats zij 
in dit verband gewezen op AbRS 2 maart 2011 (nr. 201006859/1/R2). Opvallend is dat de 
Afdeling in deze uitspraak, anders dan in eerdere uitspraken (zie hierover onze vorige 
nieuwsbrief) eerst beoordeelt of de ingeroepen norm strekt tot bescherming van de belangen 
van degene die zich daarop beroept. Nu daarvan volgens de Afdeling geen sprake is komt zij 
aan een inhoudelijke beoordeling van de beroepsgrond niet toe. In eerdere uitspraken werd de 
aangevoerde beroepsgrond eerst inhoudelijk beoordeeld en kwam de Afdeling eerst nadat was 
vastgesteld dat sprake was van schending van de ingeroepen norm toe aan toepassing van het 
relativiteitsvereiste.

Evenals in de uitspraak van 19 januari 2011 werd in de uitspraak van 2 maart 2011 door 
appellanten een beroep gedaan op een afstandsnorm uit de VNG-brochure ”Bedrijven en 
milieuzonering”. Deze afstandsnorm zou volgens appellanten ten onrechte niet in acht zijn 
genomen ten aanzien van een bepaald bedrijf, niet zijnde een bedrijf van appellanten. De 
Afdeling overweegt dat de in de VNG-brochure aanbevolen afstanden indicatieve normen 
betreffen voor de bepaling hetgeen een goede ruimtelijke ordening vereist uit een oogpunt van 
een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen enerzijds en het waarborgen van de 
belangen van een bedrijf anderzijds. Gelet hierop en onder verwijzing naar de uitspraak van 19 
januari 2011 wordt vervolgens geoordeeld dat appellanten zich niet op de afstandsnorm uit de 
VNG-brochure konden beroepen. Hiertoe wordt overwogen dat het voor appellanten gaat om 
het belang dat de omgeving gevrijwaard blijft van woningen en een agrarische bestemming 
behoudt. De in geding zijnde afstandsnorm (voor nieuw op te richten woningen tot bedrijven van 
een ander dan appellant) heeft niet de strekking die belangen te beschermen. 

In AbRS 16 maart 2011 (nr. 201009223/1/T1/R3) staat artikel 1.9 Chw niet in de weg aan de 
aangevoerde beroepsgrond. Deze zaak heeft betrekking op een bestemmingsplan dat ziet op 
het mogelijk maken van een nieuwe woningbouwlocatie. Appellant exploiteert in de nabijheid 
van het plangebied een glastuinbouwbedrijf. In beroep wordt aangevoerd dat nu door het plan 
de in het Besluit glastuinbouw voorgeschreven afstand van 50 meter tussen zijn bedrijf en de 
nieuw te realiseren woningbouw niet in acht wordt genomen, in het plangebied geen goed 
woon- en leefklimaat is veiliggesteld. Verweerder heeft gesteld dat dit betoog geen betrekking 
heeft op het belang van appellant, maar op het belang van de toekomstige bewoners, zodat 
artikel 1.9 Chw aan deze beroepsgrond in de weg staat.

De Afdeling is van oordeel dat met de zonering zoals opgenomen in het Besluit glastuinbouw 
wordt beoogd zowel de belangen van de omwonenden bij een goed woon- en leefklimaat als de 
belangen van bedrijven bij een ongehinderde bedrijfsuitoefening te waarborgen. Vervolgens 
wordt overwogen dat appellant naarmate er meer mensen in de nabijheid van zijn bedrijf komen 
wonen mogelijk geconfronteerd zal worden met meer klachten over milieuhinder. Gelet hierop 
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staat artikel 1.9 Chw er niet aan in de weg dat hij aanvoert dat in het plangebied geen goed 
woon- en leefklimaat is gewaarborgd.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Inwerkingtreding Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche 
Op 31 maart 2010 is zoals bekend de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. In onze 
nieuwsbrief van maart 2010 (nr. 62) informeerden wij over deze wet. Op 9 juli 2010 trad 
vervolgens de 1e tranche van het Besluit uitvoering Chw in werking. Zie daarover onze 
nieuwsbrief van augustus 2010 (nr. 66). Inmiddels is op 13 april 2011 de 2e tranche van het 
Besluit uitvoering Chw in werking getreden (Stb. 2011, 165). Met de 2e tranche worden 
wijzigingen doorgevoerd in de bijlagen van de Chw en in de 1e tranche van het Besluit. De 
wijzigingen zien in hoofdlijnen op het volgende:

1.      Aan de reeds in de 1e tranche aangewezen ontwikkelingsgebieden (in de zin van art. 2.2 
Chw) wordt een aantal gebieden toegevoegd, waaronder Doetinchem Hamburgerbroek;

2.      De gevallen waarin bij wijze van innovatieve experimenten kan worden afgeweken van 
bepaalde wettelijke voorschriften (zie art. 2.4 Chw) zijn uitgebreid, onder andere ten 
behoeve van het experimenteren met lagere grenswaarden voor de 
energieprestatiecoëfficiënt bij woningbouw in het gebied De Mars in Zutphen en ten 
behoeve van gebiedsgericht bodembeheer in het Stationsgebied Utrecht; 

3.      Aan de categorieën genoemd in bijlage I Chw wordt het volgende toegevoegd: 
-         ontwikkeling en verwezenlijking van de rijksbufferzones;
-         ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden ten behoeve van de aanleg of 

wijziging van wegen;
-         aanleg of wijziging van zuiveringstechnische werken;
-         projecten ter uitvoering van de PKB Ruimte voor de rivier;
-         aanleg of wijziging van tramwegen of metrowegen;

4.      Aan bijlage II Chw wordt een aantal projecten toegevoegd, waaronder Atalanta in Emmen, 
Amsterdam Zuidas, Den Haag Binckhorst en Ruimte voor de Vecht (Overijssels Vechtdal).

Projectuitvoeringsbesluit; opschortende werking beroep
In een uitspraak van 24 februari 2011 (nr. 201100873/3/H1) buigt de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over een verzoek om voorlopige voorziening 
tegen een projectuitvoeringsbesluit. 

Op grond van artikel 2.10 Crisis- en herstelwet (Chw) is de raad bevoegd om, op verzoek of 
ambtshalve, een projectuitvoeringsbesluit vast te stellen. Een projectuitvoeringsbesluit kan 
worden genomen ten behoeve van een project dat voorziet in de bouw van ten minste 12 en ten 
hoogste 1500 (bij één ontsluitingsweg) of 2000 (bij twee ontsluitingswegen) woningen dan wel 
ten behoeve van bij AMvB aangewezen categorieën projecten van maatschappelijke betekenis. 
Deze categorieën projecten van maatschappelijke betekenis zijn in artikel 8 lid 1 sub a-g van 
het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet aangewezen. De categorieën projecten zijn 
onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische 
inrichtingen, medische centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven. 
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Een projectuitvoeringsbesluit strekt ingevolge artikel 2.10 lid 2 jo. lid 3 Chw ter vervanging van 
de toestemmingen die vereist zouden zijn geweest voor de ontwikkeling en realisering van het 
project, met uitzondering van de toestemmingen die benodigd zijn op grond van de Flora- en 
faunawet, hoofdstuk V paragraaf 3 van de Monumentenwet 1988 en artikel 6.5, onderdeel c van 
de Waterwet.

Tegen het aan de orde zijnde projectuitvoeringsbesluit is beroep ingesteld bij de Afdeling. 
Artikel 2.14 Chw bepaalt dat het instellen van beroep de inwerkingtreding van het 
projectuitvoeringsbesluit opschort tot het moment dat op het beroep is beslist. Verzoekers 
hebben de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen die erop is gericht de 
opschortende werking van het beroep op te heffen.

De voorzitter overweegt dat de Chw, anders dan bijvoorbeeld de Monumentenwet 1988 (vgl. 
artikel 17 lid 3 van deze wet), niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om hangende het 
beroep de opschorting van het besluit op te heffen. De voorzitter overweegt dat uit de 
wetsgeschiedenis van de Chw uitdrukkelijk blijkt dat voor deze regeling is gekozen vanwege de 
ingrijpende en onomkeerbare gevolgen die een projectuitvoeringsbesluit kan hebben voor de 
fysieke leefomgeving en vanwege de korte termijn van zes maanden na afloop van de 
beroepstermijn waarbinnen de Afdeling op het beroep moet beslissen (dit volgt uit artikel 1.6 
Chw dat op het projectuitvoeringsbesluit van toepassing is). Nu de wetgever uitdrukkelijk heeft 
gekozen voor deze regeling bestaat volgens de voorzitter, tenzij sprake is van uitzonderlijke 
omstandigheden, geen aanleiding voor toewijzing van het verzoek. Van dergelijke uitzonderlijke 
omstandigheden is volgens de voorzitter in deze zaak geen sprake.

Crisis- en herstelwet: uitleg categorie 3.2 bijlage I
Op grond van artikel 1.1 lid 1 Crisis- en herstelwet (Chw) zijn de bijzondere procedureregels 
van afdeling 2 Chw van toepassing op (onder meer) de in bijlage I genoemde projecten. Eén 
van de vraagpunten na inwerkingtreding van de Chw was hoe categorie 3.2 van bijlage I 
uitgelegd moest worden. In categorie 3.2 van bijlage I staat: “projecten als bedoeld in 2.9 eerste 
lid”. Artikel 2.9 lid 1 Chw noemt projecten die voorzien in de bouw van minimaal 12 woningen en 
maximaal 2000 woningen (bij twee ontsluitingswegen) of 1500 woningen (bij één 
ontsluitingsweg). Vraag was of - nu in artikel 2.9 zelf niet over een projectuitvoeringsbesluit 
wordt gesproken- categorie 3.2 van bijlage I ook van toepassing kan zijn indien geen 
projectuitvoeringsbesluit is genomen. Dit is van belang omdat in categorie 3.1 van bijlage I, een 
minimum aantal van 20 woningen wordt genoemd. Indien categorie 3.2 zo zou moeten worden 
uitgelegd dat voor het van toepassing zijn hiervan geen projectuitvoeringsbesluit is vereist, zou 
dat betekenen dat afdeling 2 Chw ook bij een aantal van 12 woningen van toepassing zou zijn.

De uitspraak van de Afdeling van 20 april 2011 (nrs. 201008578/1/H1 en 201008827/1/H1) 
geeft duidelijkheid over vraag hoe categorie 3.2 van bijlage I moet worden uitgelegd. Aan de 
orde is een bouwvergunning met vrijstelling voor de bouw van 18 woningen. Appellanten stellen 
dat dit project onder categorie 3.2 van bijlage I Chw valt en dat aldus de bijzondere 
procedureregels van afdeling 2 Chw van toepassing zijn.

De Afdeling is van oordeel dat in categorie 3.2 weliswaar wordt volstaan met een verwijzing 
naar projecten als bedoeld in artikel 2.9 Chw, maar dat een redelijke uitleg van de beoogde 
strekking van deze categorie met zich brengt, dat deze categorie zich beperkt tot projecten 
waarvoor een projectuitvoeringsbesluit is genomen. Dit omdat artikel 2.9 Chw de bevoegdheid 
om een projectuitvoeringsbesluit te nemen als bedoeld in artikel 2.10 Chw betreft. Een andere 
uitleg zou volgens de Afdeling categorie 3.1 van bijlage I Chw betekenisloos maken, terwijl uit 

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3405166A6F7012656A0E6D1573051E617B04617A666771786F6F7A7A727F7D760F0872196E2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201008578/1/H1&verdict_id=OdseCBYSTu8%3D


de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat categorie 3.2 alleen de strekking heeft om 
afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw op projectuitvoeringsbesluiten van toepassing te laten 
zijn. 

Nu het bestreden besluit geen projectuitvoeringsbesluit, maar een bouwvergunning met 
vrijstelling betreft, oordeelt de Afdeling dat dit project niet onder categorie 3.2 van bijlage I valt 
en dat de bijzondere procedureregels van afdeling 2 Chw niet van toepassing zijn.

In het thans aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de Chw (Kamerstukken II, 2010-2011, 32 
588, nr. 2) wordt een en ander overigens gereguleerd. In categorie 3.2 van bijlage I  wordt, na 
de zinsnede “2.9, eerste lid” toegevoegd: “waarvoor een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in 
artikel 2.10 is vastgesteld”. Voorts wordt in dit wetsvoorstel in categorie 3.1 van bijlage I  ”20 
woningen” vervangen door: ”11 woningen”.

Artikel 2.7 lid 1 Wabo: “onlosmakelijke samenhang”
Voor de uitvoering van een project dat uit meerdere (omgevings)vergunningplichtige activiteiten 
bestaat, kan één omgevingsvergunning aangevraagd worden. Ook heeft de aanvrager de 
mogelijkheid om het project op te knippen en voor de verschillende activiteiten afzonderlijke 
omgevingsvergunningen aan te vragen (de zgn. deelvergunningen). Het aanvragen van 
deelvergunningen wordt beperkt door artikel 2.7 lid 1 Wabo. Deze bepaling komt er kort 
samengevat op neer dat wanneer activiteiten onlosmakelijk met elkaar samenhangen, de 
aanvrager er voor moet zorgen dat de aanvraag betrekking heeft op elk van die activiteiten.

In een uitspraak van 10 maart 2011 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag 
(LJN: BP9765) was het begrip “onlosmakelijke samenhang” aan de orde. De 
voorzieningenrechter heeft zich in deze procedure gebogen over een omgevingsvergunning 
voor het tijdelijk plaatsen van twee kabel- en leidingbruggen over een gracht in Den Haag. Deze 
bruggen moeten worden geplaatst om de realisering van een ondergrondse parkeergarage 
mogelijk te maken. Appellanten betoogden dat de plaatsing van de kabel- en leidingbruggen, in 
strijd met het bepaalde in artikel 2.7 lid 1 Wabo, ten onrechte niet is gezien als ondeelbaar ten 
opzichte van de realisatie van de parkeergarage. 

De voorzieningenrechter volgt appellanten niet in deze stelling. Overwogen wordt dat de 
vergunde kabel- en leidingbruggen weliswaar ten behoeve van de realisering van de 
parkeergarage nodig zijn, maar dat deze hier niet onlosmakelijk aan verbonden zijn. De 
realisering van de twee bruggen kan volgens de voorzieningenrechter gezien worden als een 
zelfstandige handeling. De bruggen kunnen -feitelijk bezien- worden gerealiseerd zonder de 
rest van het plan (te weten de parkeergarage) ooit uit te voeren. 

Verplichting tot vergoeding vertragingsschade na schorsing bouwvergunning/vrijstelling
In onze vorige nieuwsbrief (nr. 69) hebben wij een arrest van de Hoge Raad van 22 oktober 
2010 (LJN: BM7040) besproken dat betrekking heeft op een verplichting tot vergoeding door de 
overheid van schade die is geleden door overschrijding van de wettelijke beslistermijn. Op 2 
februari 2011 (nr. 201002217/1/H2) heeft ook de Afdeling een interessante uitspraak gedaan 
over de verplichting tot vergoeding van schade door de overheid. Deze uitspraak gaat over 
vertragingsschade die is geleden door de schorsing van een onder toepassing van art. 19 lid 2 
WRO (oud) verleende bouwvergunning.

Het ging in deze zaak om een bouwvergunning en een artikel 19 lid 2 WRO-vrijstelling die op 2 
juli 2004 aan een woningbouwvereniging waren verleend door het dagelijks bestuur van de 
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deelgemeente Hoek van Holland. Tegen dit besluit werd bezwaar gemaakt en er werd door de 
bezwaarmakers tevens gevraagd om schorsing van het besluit. Het schorsingsverzoek werd 
door de voorzieningenrechter toegewezen, omdat het besluit in strijd met art. 19a lid 1 WRO 
niet was voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit gebrek werd hersteld in de 
beslissing op bezwaar die op 30 november 2004 werd genomen. De schorsing duurde op grond 
van de uitspraak van de voorzieningenrechter tot en met zes weken na de bekendmaking van 
de beslissing op bezwaar. 

De woningbouwvereniging diende vervolgens een verzoek in om vergoeding van de schade die 
zij had geleden door de vertraging in de bouw tengevolge van de schorsing. Het dagelijks 
bestuur wees dit verzoek af. De woningbouwvereniging startte hiertegen een procedure bij de 
bestuursrechter. Het dagelijks bestuur nam in die procedure een aantal standpunten in. Zo 
merkte het onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 29 april 1994 (AB 1994, 
530) op dat de woningbouwvereniging op eigen risico had gehandeld door ondanks het 
ingediende bezwaar met de bouwwerkzaamheden te beginnen. De Afdeling is het hier niet mee 
eens, nu niet wordt gevraagd om vergoeding van schade die is geleden door de verrichte 
bouwwerkzaamheden, maar om vergoeding van vertragingsschade. Het dagelijks bestuur nam 
verder het standpunt in dat het besluit van 2 juli 2004 niet onrechtmatig was jegens de 
woningbouwvereniging. Ook dat standpunt wordt door de Afdeling niet gevolgd. Daarbij betrekt 
de Afdeling dat de vereniging geen processueel belang had bij het maken van bezwaar tegen 
het voor haar begunstigende besluit van 2 juli 2004. Gelet op de aard van het gebrek dat aan 
het besluit kleefde (te weten zoals gezegd het ontbreken van een goede ruimtelijke 
onderbouwing) dient dit besluit volgens de Afdeling jegens de vereniging wel degelijk als 
onrechtmatig te worden beschouwd. 

Het dagelijks bestuur bestreed in de procedure niet de hoogte van de door de vereniging 
gestelde vertragingsschade, te weten € 85.000,--. Wel stelde het dagelijks bestuur dat de 
vereniging niet heeft voldaan aan haar verplichting om de schade te voorkomen of te beperken, 
zodat de schade gedeeltelijk voor eigen rekening van de woningbouwvereniging komt. De 
Afdeling volgt dit betoog. De Afdeling overweegt in dat verband dat de vereniging, ondanks dat 
zij als woningcorporatie regelmatig met vergunningprocedures voor bouwplannen te maken 
heeft, het aan het dagelijks bestuur heeft overgelaten om een ruimtelijke onderbouwing voor het 
project te geven. Verder is niet gebleken dat de vereniging, die na de bekendmaking van het 
besluit van 2 juli 2004 wist of redelijkerwijs kon weten dat daaraan een gebrek kleefde, een 
poging heeft gedaan om dat gebrek te doen helen, ondanks dat daarvoor tot de zitting van de 
voorzieningenrechter bijna drie maanden de gelegenheid is geweest. Onder deze 
omstandigheden bestaat geen aanleiding de gevolgen van de tekortkomingen in de 
besluitvorming geheel voor rekening van het dagelijks bestuur te brengen en is het billijk de 
schade gelijkelijk over het dagelijks bestuur en de vereniging te verdelen, nu beide partijen in 
gelijke mate een verwijt valt te maken van het ontstaan van de schade. Al met al oordeelt de 
Afdeling dat aan de vereniging een bedrag van € 42.500,-- dient te worden vergoed. Opmerking 
verdient ten slotte dat de Afdeling niet alleen het bestreden besluit vernietigt, maar ook zelf in 
de zaak voorziet door het besluit op het verzoek om schadevergoeding te herroepen en te 
bepalen dat het dagelijks bestuur het hiervoor genoemde bedrag van € 42.500,-- aan de 
vereniging betaalt.



MILIEURECHT

Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) per 1 april 2011 gewijzigd
Op 1 april 2011 is het Besluit van 21 februari 2011 tot wijziging van het Besluit 
milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht (reparatie en modernisering 
milieueffectrapportage; Stb. 2011, 102) in werking getreden.

De belangrijkste hiermee doorgevoerde wijziging in het Besluit m.e.r. betreft het feit dat de 
drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij dat Besluit indicatief zijn 
geworden (met uitzondering van de drempelwaarden in onderdeel D, onder 49.1 tot en met 
49.3). Vanwege het huidige artikel 2 lid 5 Besluit m.e.r. dient er ook voor onder de 
drempelwaarde blijvende activiteiten een m.e.r.-beoordelingsprocedure ten behoeve van het in 
kolom 4 van de desbetreffende categorie in onderdeel D opgenomen besluit te worden 
doorlopen. Daartoe moet worden overgegaan, indien op grond van de selectiecriteria als 
bedoeld in bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Voor wat betreft de in kolom 3 van onderdeel D vermelde plannen impliceert vorenbedoelde 
wijziging (met uitzondering van de categorieën 49.1 tot en met 49.3) dat soms ook een plan-
MER moet worden gemaakt, terwijl het plan niet voorziet in (c.q. kaderstellend is voor) een 
activiteit waarbij de drempelwaarde wordt overschreden. Een plan-m.e.r.-plicht is aan de orde, 
als het plan voorziet in (c.q. kaderstellend is voor) een activiteit waarvoor een besluit-m.e.r.-
beoordeling moet worden doorlopen vanwege de bijlage III-selectiecriteria. Zie hierover de nota 
van toelichting (Stb. 2011, 102, p. 32 en p. 36). Op laatstgenoemde pagina wordt de 
verwachting uitgesproken dat de doorgevoerde wijziging tot een “zeer geringe toename” van het 
aantal plan-MER’en zal leiden.

Met het indicatief worden van de vorenbedoelde drempelwaarden is beoogd uitvoering te geven 
aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 15 oktober 2009 (zaak C-
255/08). Dit arrest heeft veel stof doen opwaaien. In dit arrest oordeelde het Hof van Justitie dat 
de in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. opgenomen drempelwaarden zich niet 
zonder meer laten verenigen met de m.e.r.-richtlijn, nu die drempelwaarden vaak alleen zien op 
de omvang van activiteiten en niet ook op andere criteria zoals genoemd in bijlage III bij de 
m.e.r.-richtlijn.

De overige per 1 april 2011 in het Besluit m.e.r. doorgevoerde wijzigingen zijn met name 
ingegeven vanuit de wens van de rijksoverheid om nationale koppen op het Europees recht 
zoveel mogelijk te verwijderen. Om die reden is een aantal categorieën van activiteiten uit het 
Besluit m.e.r. gehaald dan wel is het bereik daarvan ingeperkt. Zo zijn defensieactiviteiten en de 
aanleg en/of uitbreiding van golfbanen thans van de m.e.r.-(beoordelings)plicht uitgezonderd. 

Verder is vanwege het dereguleringsstreven een flink aantal categorieën activiteiten (al dan niet 
in “afgeslankte vorm”) verplaatst van onderdeel C naar onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit m.e.r. Het gaat daarbij onder meer om de categorieën inrichting landelijk gebied, 
recreatieve/toeristische voorzieningen, jachthavens, woningbouw, bedrijventerreinen, 
glastuinbouw en bloembollenteeltgebieden. Deze staan thans vermeld in onderdeel D, onder 9 
tot en met 11, van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Daarbij zij erop gewezen dat er geen 
afzonderlijke categorie voor woningbouw is opgenomen. Deze activiteit maakt thans onderdeel 
uit van categorie 11.2 van onderdeel D (stedelijke ontwikkelingsprojecten).

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3405166A6F7012656A0E6D1573051E617B04617A666771786F6F7A7A727F7D760F0872196E2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-102.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3405166A6F7012656A0E6D1573051E617B04617A666771786F6F7A7A727F7D760F0872196E2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl&newform=newform&Submit=Zoeken&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&doco


Met de verschuiving van onderdeel C naar onderdeel D is de verwachting dat het aantal besluit-
MER’en in de ruimtelijke ordeningbesluitvorming zal afnemen. Voor de plan-m.e.r.-plicht zal de 
verschuiving van onderdeel C naar D geen effect hebben, aangezien er voor de desbetreffende 
categorieën activiteiten geen lagere drempelwaarden zijn geformuleerd én er voor de 
kaderstellende plannen in kolom 3 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. altijd 
een plan-m.e.r.-plicht bestaat (en geen plan-m.e.r.-beoordelingsplicht).

Op 1 april 2011 is middels het Besluit van 21 februari 2011 ook een aantal wijzigingen in het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) effectief geworden die zien op de relatie tussen dat Besluit en de 
m.e.r.-regelgeving. Zo is thans in artikel 4.5 lid 3 Bor bepaald dat bij een gefaseerde 
omgevingsvergunningverlening, het eventueel verplicht op te stellen MER ingediend moet 
worden bij de aanvraag om een beschikking met betrekking tot de eerste fase.

Verder zijn de opslag van schroot (D 18.8) en enkele andere categorieën van de metaalbranche 
(D 32.1, D 32.2, D 32.3 en D 32.7) opgenomen in artikel 2.2a Bor. Dit, in navolging van twee 
besluiten die op 1 januari 2011 in werking zijn getreden, te weten het Besluit van 14 oktober 
2010 inzake wijziging milieuregels windturbines (Stb. 2010, 749) en het Besluit van 15 
november 2010 inzake afvalgerelateerde activiteiten (Stb. 2010, 782). Bij deze besluiten zijn 
windturbineparken (D 22.2), bepaalde zuiveringstechnische werken (D 18.4) en bepaalde 
activiteiten met afvalstoffen aangewezen in artikel 2.2a Bor. 

Door de aanwijzing in artikel 2.2a Bor zijn deze activiteiten omgevingsvergunningplichtig als 
bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub i Wabo. Voor deze activiteiten geldt een reguliere 
voorbereidingsprocedure. De te verlenen vergunning wordt de ‘omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets’ (OBM) genoemd. In het kader van de vergunningverlening wordt door het bevoegd 
gezag beoordeeld of een (besluit-)MER moet worden gemaakt. Behoeft geen besluit-MER te 
worden gemaakt, dan wordt de vergunning verleend. Als wel een besluit-MER moet worden 
gemaakt, dan wordt ingevolge artikel 5.13b lid 1 Bor de OBM geweigerd. In dat concrete geval 
vervalt de aanwijzing als activiteit waarvoor een OBM moet worden aangevraagd en dient 
alsnog een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo. Voor die vergunningverlening geldt de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure. 

Met betrekking tot de categorie windturbineparken is sinds 1 april jl. in onderdeel A van de 
bijlage bij het Besluit m.e.r. bepaald dat er niet eerder sprake is van een windturbinepark dan 
wanneer dat park uit ten minste drie windturbines bestaat. Dat impliceert dat het oprichten van 
één of twee windturbine(s) niet heeft te gelden als een m.e.r.-plichtige activiteit, daargelaten de 
mogelijkheid dat een daarop betrekking hebbend ruimtelijk plan, plan-m.e.r.-plichtig kan zijn op 
basis van artikel 7.2a lid 1 Wm.

Zoals in de nota van toelichting (Stb. 2011, 102, p. 33) is aangekondigd, is de wijziging van het 
Besluit m.e.r. vergezeld gegaan van een aangepaste Handleiding milieueffectrapportage en een 
aangepaste Handreiking milieueffectrapportage voor de praktijk. Deze documenten zijn aan te 
treffen op  http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/item-109421.

Plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht bij al genomen m.e.r.-(beoordelings)plichtig besluit 
vanwege communautair recht
De zaak waarin de Afdeling op 29 december 2010 (nr. 200904433/1/R3) uitspraak heeft 
gedaan, heeft betrekking op een bestemmingsplan dat voorziet in (onder meer) een verruiming 
van de capaciteit van de stortplaats te Haps. De capaciteitsvergroting is zodanig dat dit project 
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moet worden begrepen onder categorie 18.3 van onderdeel D van de bijlage van het Besluit 
milieueffectrapportage zoals dat luidde voor 1 april 2011 (zie over de vanaf die datum 
doorgevoerde wijzigingen in het Besluit m.e.r. de specifiek daarop ziende bijdrage elders in 
deze nieuwsbrief). Dat impliceert onder meer dat er voor een vast te stellen bestemmingsplan 
(dat is genoemd in kolom 3 van categorie 18.3) dat kaderstellend is voor het in kolom 4 van het 
desbetreffende onderdeel genoemde besluit, een plan-MER moet worden gemaakt. In de 
desbetreffende categorie is in kolom 4 de milieuvergunning (voorheen Wm-vergunning; thans 
Wabo-vergunning voor activiteit oprichten van een inrichting) aangewezen.
Ruim voor de vaststelling van het bestemmingsplan was er voor de beoogde 
capaciteitsuitbreiding reeds een Wm-vergunning verleend. Deze milieuvergunning was 
onherroepelijk geworden. Aldus zou gesteld kunnen worden dat het in casu aan de orde zijnde 
bestemmingsplan niet kaderstellend is voor deze vergunning en dat er om die reden geen plan-
m.e.r.-plicht voor het bestemmingsplan bestond. In de parlementaire geschiedenis is immers 
nadrukkelijk aangegeven dat van kaderstelling geen sprake is, als het in kolom 4 bedoelde 
besluit ten tijde van de voorbereiding van het plan reeds is vastgesteld (Kamerstukken II 
2004/05, 29 811, nr. 3, p. 9). 

In weerwil van deze in de praktijk veelal gevolgde lijn, oordeelt de Afdeling in deze zaak anders. 
Althans, voor beantwoording van de vraag of er al dan niet sprake is van kaderstelling, acht de 
Afdeling niet (langer) zonder meer doorslaggevend of het in kolom 4 van de desbetreffende 
categorie genoemde besluit reeds is genomen voor de planvaststelling. De Afdeling refereert 
daarbij  aan het gegeven dat de nationale plan-m.e.r.-regeling is vastgesteld ter implementatie 
van de smb-richtlijn (richtlijn 2001/42 EG). In artikel 3 lid 2 smb-richtlijn is aangegeven dat de uit 
deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen onder meer gelden voor plannen die het kader 
vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de in bijlagen I en II bij de 
m.e.r.-richtlijn (richtlijn 85/337/EEG) genoemde projecten. Na deze opmerking overweegt de 
Afdeling dat de smb-richtlijn “ook overigens” uitgaat van een situatie waarin eerst een plan als 
bedoeld in de smb-richtlijn wordt vastgesteld en daarna een vergunning voor het project wordt 
verleend als bedoeld in de m.e.r.-richtlijn. De Afdeling signaleert vervolgens dat de smb-richtlijn 
geen aanwijzingen geeft voor de vraag hoe moet worden omgegaan met de verplichting een 
m.e.r.(-beoordeling) uit te voeren bij een "omgekeerde volgorde”, waarbij eerst een vergunning 
wordt verleend voor het uitvoeren van een activiteit en pas daarna een plan wordt vastgesteld 
waarin de activiteit ruimtelijk wordt ingebed. 

Omtrent de verhouding tussen de smb-richtlijn en de m.e.r.-richtlijn is inmiddels door rechterlijke 
colleges  uit Litouwen en Griekenland een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie voorgelegd (zaken C-295/10 en C-43/10). De Afdeling benoemt deze 
vragen, maar acht het in het voorliggende geval niet nodig om het antwoord van het Hof van 
Justitie op deze vragen af te wachten. Daartoe wordt overwogen dat het bestemmingsplan 
betrekking heeft op een relatief klein gebied op lokaal niveau, waarvoor ingevolge artikel 3 lid 3 
smb-richtlijn alleen een milieubeoordeling (= plan-m.e.r.) verplicht is wanneer de lidstaten 
bepalen dat een dergelijk plan aanzienlijke milieueffecten kan hebben. Ingevolge artikel 3 lid 5 
smb-richtlijn stelt een lidstaat dit vast door een onderzoek per geval of door specificatie van 
soorten plannen en programma's, of door een combinatie van beide werkwijzen. Daarbij moet 
voor alle gevallen rekening worden gehouden met de relevante criteria van bijlage II bij de smb-
richtlijn. De Afdeling leidt uit artikel 3 smb-richtlijn af dat voor een bestemmingsplan als in casu 
aan de orde niet een directe plan-m.e.r.-plicht voortvloeit, maar een plan-m.e.r.-
beoordelingsplicht. In het voorliggende geval was er ten behoeve van de Wm-vergunning reeds 
een m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen waarbij de criteria uit bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn 
waren toegepast. De Afdeling overweegt dat de criteria uit bijlage II bij de smb-richtlijn 
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vergelijkbaar zijn met de criteria uit bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn. Verder constateert de 
Afdeling dat het bestemmingsplan in planologisch opzicht niet meer mogelijk maakt dan 
hetgeen is vergund in de Wm-vergunning. Daaruit volgt dat de gevolgen voor het milieu van het 
project zoals vergund in de Wm-vergunning en het bestemmingsplan, identiek zijn. Met de 
m.e.r.-beoordeling voor de Wm-vergunning is naar het oordeel van de Afdeling materieel tevens 
beoordeeld of het bestemmingsplan belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben en is 
“genoegzaam voldaan” aan de eisen van (m.n. artikel 3 van) de smb-richtlijn.

Voor wat betreft de vraag of de rechtmatigheid van de uitgevoerde m.e.r.-beoordeling in de 
bestemmingsplan(beroeps)procedure aan de orde kan komen, overweegt de Afdeling dat tegen 
de verlening van de Wm-vergunning rechtsmiddelen hebben opengestaan en dat in dat kader 
ook het besluit van het college van burgemeester en wethouders inzake de m.e.r.-beoordeling 
kon worden aangevochten. De Afdeling constateert dat zulks niet is gebeurd, zodat van de 
rechtmatigheid daarvan moet worden uitgegaan.

Het eindoordeel van de Afdeling luidt dat vanwege de genoemde omstandigheden naar 
nationaal recht moet worden geoordeeld dat het bestemmingsplan geen kader vormde voor een 
m.e.r.-(beoordelings)plichtig besluit en dat er daarom niet in strijd met de Nederlandse m.e.r.-
regelgeving is gehandeld nu er voor het bestemmingsplan geen specifieke m.e.r.-procedure is 
doorlopen.

Gelet op de specifieke door de Afdeling van belang geachte omstandigheden in de aan de
thans besproken uitspraak ten grondslag liggende casus, lijkt er in de praktijk vooralsnog 
wellicht verstandig aan gedaan te worden om het opstellen van een plan-MER niet achterwege 
te laten vanwege het enkele feit dat het in kolom 4 van de desbetreffende categorie in de 
onderdelen C of D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. genoemde besluit reeds is genomen. 
Alleen als er geen twijfel bestaat over het gegeven dat het plan betrekking heeft op een relatief 
klein gebied op lokaal niveau èn er in het verleden ten behoeve van het reeds genomen besluit 
een besluit-m.e.r.-beoordeling is verricht, kan daar bij de huidige stand van zaken in de 
jurisprudentie met een gerust hart van worden afgezien.

Overgangsrecht Activiteitenregeling; Afdeling komt terug van eerdere uitspraak
Veel activiteiten binnen inrichtingen zijn onder de werking van algemene regels gebracht. In een 
eerdere nieuwsbrief (nr. 68) is verwezen naar de wijzigingen in het Activiteitenbesluit per 1 
januari 2011. Indien een inrichting eenmaal onder de werking van algemene regels komt te 
vallen en daarvoor geen vergunningsplicht meer geldt, vervalt de voor de inrichting verleende 
milieuvergunning - thans omgevingsvergunning - van rechtswege. Veelal ontvalt daarmee ook 
het procesbelang aan lopende procedures over de van rechtswege vervallen vergunning 
(recent: AbRS 23 februari 2011, nr. 201001296/1/M1). 

Na het vervallen van de vergunning, zijn de voorschriften bij de vergunning niet direct 
uitgewerkt. Op grond van het overgangsrecht bij het Activiteitenbesluit kunnen de voorschriften 
nog gedurende zes maanden (artikel 6.1 lid 3) of drie jaar (artikel 6.1 lid 1) worden aangemerkt 
als maatwerkvoorschriften voor de inrichting. Dat geldt echter alleen indien de vergunning direct 
voor het van toepassing worden van de algemene regels onherroepelijk was en in werking is 
getreden. Voor de goede orde wijzen wij erop dat de termijn van drie jaar voor de inrichtingen 
die op 1 januari 2008 bij de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit onder de werking van 
algemene regels zijn gebracht, per 1 januari 2011 is verstreken. 
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Naast het algemene overgangsrecht kent het Activiteitenbesluit ook nog specifieker 
overgangsrecht. Bovendien kent de Activiteitenregeling eigen overgangsrecht. Een voorbeeld 
daarvan heeft geleid tot een recente uitspraak van de Afdeling (AbRS 20 maart 2011, nr. 
201003321/1/M2). Interessant is dat de Afdeling in deze uitspraak terugkomt van een eerdere 
uitspraak in een vergelijkbare zaak (AbRS 13 januari 2010, nr. 200904570/1/M2). Het ging in 
deze kwestie om een handhavingsverzoek in verband met geuroverlast als gevolg van 
activiteiten van een horecabedrijf. 

De Activiteitenregeling schrijft andere geurbeperkende maatregelen voor horecabedrijven voor 
dan het tot 1 januari 2008 geldende Besluit horeca-, sport- en recratie-inrichtingen. In het 
overgangsrecht bij de Activiteitenregeling is in artikel 6.8 bepaald dat deze (verdergaande) 
maatregelen niet zijn vereist indien bij de inwerkingtreding van de Activiteitenregeling voor de 
inrichting al voorschriften golden op basis van - in dit geval - het Besluit horeca-, sport- en 
recreatie-inrichtingen en er geen meldingplichtige veranderingen in de inrichting waren en/of 
veranderingen die leiden tot een toename van de geurbelasting. 

Uit de uitspraak van de Afdeling van 13 januari 2010 volgde dat voor de vraag of het 
overgangsrecht kon worden toegepast (waardoor de verdergaande geurvoorschriften niet 
zouden gelden) het niet van belang werd geacht of werd voldaan aan de bepalingen van het 
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen (of in voorkomende gevallen de voorschriften 
van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer). Het ging er kennelijk slechts om dat die 
algemene regels van toepassing waren. Die lijn volgende betekende dat, dat een illegale 
situatie door de inwerkingtreding van de Activiteitenregeling kon worden voortgezet. Dat was 
geen wenselijke situatie. De Afdeling komt daar nu van terug op basis van een redelijke 
wetsuitleg. Dit betekent dat bij de toepassing van het overgangsrecht van artikel 6.8 (maar ook 
6.7) van de Activiteitenregeling de genoemde voorschriften enkel niet van toepassing zijn, 
indien de ‘oude’ algemene regels (zie artikel 6.24 Activiteitenbesluit) niet worden overtreden. Is 
dat wel het geval, dan gelden de algemene regels uit de Activiteitenregeling. 

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 
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”). 
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relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 
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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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