
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 71e 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 praktijkgroep, 
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: 

Algemeen bestuursrecht
- Overgangsrecht Vierde Tranche Awb
- Uitleg artikel 1.6a Crisis- en herstelwet 
- Toepassing relativiteitsvereiste (artikel 1.9 Chw)
- Herhaalde aanvraag planschade na niet-ontvankelijk verklaring 
Ruimtelijk bestuursrecht
- Bevoegdheid tot nemen projectuitvoeringsbesluit
- Categorie 7.3 van bijlage I Crisis- en herstelwet niet van toepassing ten aanzien van 

besluiten genomen krachtens artikel 148 Waterschapswet
- Onlosmakelijke samenhang activiteiten; concreet zicht op legalisatie?
- Stedenbouwkundige plannen van vóór inwerkingtreding WRO in 1965 vervallen per 1 juli 

2013
- Handhaving bestemmingsplan en gebruiksverbod Wabo
- Staatssteunargument in bestemmingsplanprocedures (nog) minder kans van slagen 

(eerder verschenen in de nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en 
Staatssteun, nr. 5)

Milieurecht
- Belanghebbende bij vergunningverlening 
- Vergunningverlening en BBT
- Beoordeling geurhinder mestverwerkingsinstallatie bij veehouderij
- Gedeeltelijke weigering milieuvergunning in verband met Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet bibob)
Natuurbeschermingsrecht
- Bestaand gebruik: wijziging in betekende mate
- Salderingsmaatregelen stikstof
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- Nbw1998-vergunning: projectbegrip, beoordelingssystematiek en cumulatie
  
ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Overgangsrecht Vierde Tranche Awb
Op 1 juli 2009 is de Vierde tranche Awb in werking getreden (Stb. 2009, 266). Het 
overgangsrecht is opgenomen in de  artikelen III en IV van deze wet en regelt in welke gevallen 
het ‘oude’ recht, dat wil zeggen van vóór 1 juli 2009, van toepassing is.  Het overgangsrecht is 
nog steeds actueel voor onder meer de gevolgen van overtredingen die  rond het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Vierde Tranche hebben plaatsgevonden.  De Afdeling heeft reeds 
bepaald dat op de invordering van verbeurde dwangsommen of de kosten van 
bestuursdwangtoepassing uitsluitend artikel IV van toepassing is ( zie: AbRS 16 december 
2009, nr. 200902068/1, AbRS 24 maart 2010, 200909097/1 en AbRS 13 januari 2010, nr. 
200902987/1). Artikel IV wordt beschouwd als een lex specialis van artikel III dat van 
toepassing is op bestuursrechtelijke geldschulden. 

Voor een aantal situaties, waaronder de situatie die aan de orde komt in de hierna te bespreken 
uitspraak van de Afdeling van 1 juni 2011 (nr. 201007178/1/H1) was nog niet duidelijk welk 
recht (van vóór of na 1 juli 2009) van toepassing was.   

In casu gaat het om een overtreding die is aangevangen vóór de inwerkingtreding van de 
wetswijziging en na inwerkingtreding daarvan, voortduurt. Hierbij was de vraag aan de 
orde welke rechter diende te oordelen over de invordering van verbeurde dwangsommen . Op 
grond van het 'oude' recht is dat de burgerlijke rechter, op grond van het huidige recht is het de 
bestuursrechter. Bovendien zal in het laatste geval een invorderingsbeschikking ex artikel 5:37 
Awb noodzakelijk zijn welke ingevolge artikel 5:39 Awb gezamenlijk wordt behandeld met het 
(hoger) beroep tegen de last onder dwangsom.   

Uit de tekst van art. IV is  niet zonder meer af te leiden welk recht van toepassing is  bij
voortdurende overtredingen. Ingevolge art. IV blijft, indien de bestuurlijke sanctie wordt 
opgelegd wegens een overtreding die plaats vond voor het tijdstip van inwerkingtreding van 
deze wet, het recht van toepassing zoals gold voor dat tijdstip. In de Memorie van Toelichting bij 
dat artikel (TK 2003/04, 29702, nr. 3, p. 165) is vermeld dat het ook voor herstelsancties 
praktischer is, als in een lopend handhavingsproces het oude recht van toepassing blijft. 

De Afdeling is gelet op de tekst van de wet in verbinding met de Memorie van Toelichting van 
oordeel dat in een geval als hier aan de orde, ter beantwoording van de vraag wanneer de 
overtreding plaats vond, bepalend is het moment waarop het bestuursorgaan het schriftelijk 
voornemen om handhavend op te treden, aan de vermoedelijke overtreder toezendt om deze 
de gelegenheid te bieden daarop zijn zienswijze kenbaar te maken. Om het  oude recht van 
toepassing te laten blijven, dient de overtreding derhalve niet alleen te zijn aangevangen voor 1 
juli 2009, maar dient ook een duidelijke aanwijzing aanwezig te zijn dat voor 1 juli 2009 sprake 
was van een lopend handhavingproces. De Afdeling merkt hier nog bij op dat deze situatie moet 
worden onderscheiden van die waarin een eenmalige overtreding voor 1 juli 2009 is gepleegd 
alsmede de situatie waarin een voortdurende overtreding voor 1 juli 2009 is beëindigd. Op die 
situaties is ingevolge de tekst van art. IV het recht van toepassing zoals dit gold tot 1 juli 2009 
ook al is de handhavingsprocedure na die datum begonnen.   

In de onderhavige casus was op 4 juni 2009 - dus voor 1 juli 2009 - een schriftelijk voornemen 
tot handhaving  aan appellant toegezonden. Dit betekent gelet op het vorenstaande dat de Awb 
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zoals deze gold tot 1 juli 2009 in dit geval van toepassing is. Gelet hierop is de burgerlijke 
rechter bevoegd kennis te nemen van een geschil omtrent de invordering van dwangsommen.

Opvallend is dat de Afdeling oordeelt dat wanneer het college in het onderhavige geval had 
volstaan met de constatering van de overtreding, eventueel gevolgd door een waarschuwing 
dat handhavend optreden wordt overwogen indien de overtreding niet wordt beëindigd, niet als 
een “duidelijke aanwijzing” wordt beschouwd. Hoewel dit laatste niet nader in de uitspraak wordt 
toegelicht, lijkt het standpunt van de Afdeling te zijn dat er in dat geval geen sprake is van een 
lopend handhavingsproces. Logischerwijs zou het gevolg hiervan zijn dat een 
handhavingsproces dan is opgestart na 1 juli 2009 (er is immers sprake van een voortdurende 
overtreding) en is hierop het nieuwe recht van toepassing.

Uitleg artikel 1.6a Crisis- en herstelwet
Met de inwerkingtreding van artikel 1.6 lid 2 Crisis- en herstelwet (Chw ) en artikel 1.6a Chw is 
de mogelijkheid om pro forma beroep te kunnen instellen - voor gevallen waarop de Chw van 
toepassing is - komen te vervallen. Artikel 1.6 lid 2 Chw ziet op de verplichting om in het 
beroepschrift de beroepsgronden op te nemen. Artikel 1.6a Chw bevat het verbod om na afloop 
van de beroepstermijn beroepsgronden in te dienen. 

In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 1 juni 2011 (nr. 201011172/1/R2) was de vraag 
aan de orde of een stuk dat was ingediend na afloop van de beroepstermijn in de procedure 
kon worden betrokken. 

De Afdeling is van oordeel dat het bedoelde stuk geen nieuwe gronden bevat, maar een 
aanvulling van de gronden zoals deze eerder waren ingediend. De Afdeling ziet om die reden 
geen aanleiding voor het oordeel dat het stuk op grond van artikel 1.6a Chw buiten 
beschouwing moet worden gelaten. Hieruit volgt dat aanvulling van reeds ingediende 
beroepsgronden mogelijk is. Waar precies de grens ligt wanneer nog sprake is van de 
aanvulling van een beroepsgrond dan wel dat sprake is van een nieuwe beroepsgrond, zal 
verdere jurisprudentie over dit onderwerp moeten uitwijzen.  

Toepassing relativiteitsvereiste (artikel 1.9 Chw)
In deze nieuwsbrief hebben wij de afgelopen maanden reeds enkele uitspraken besproken 
waarin het relativiteitsvereiste als opgenomen in artikel 1.9 van de Crisis- en herstelwet (Chw) 
aan de orde was. Wij verwijzen in dit verband naar onze nieuwsbrieven van april (nr. 70) en 
februari (nr. 69).

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.

In de hiervoor besproken uitspraak van 1 juni 2011 (201011172/1/R2) was ook het 
relativiteitsvereiste aan de orde. Deze zaak heeft betrekking op een plan waarin de bouw van 
20 woningen in een aaneengesloten gebied mogelijk wordt gemaakt. Uit de uitspraak kan 
worden afgeleid dat appellant een autobedrijf heeft op ongeveer 20 meter afstand van de te 
bouwen woningen. 
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Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat de bezwaren van appellant met betrekking 
tot het woon- en leefklimaat van de bewoners geen bespreking behoeven omdat deze niet
kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden besluit.

De Afdeling is van oordeel dat met de in het bestemmingsplan opgenomen zonering tussen het 
bedrijf van appellant en de nieuwe woningen wordt beoogd zowel de belangen van de 
omwonenden bij een goed woon- en leefklimaat als het belang van het bedrijf bij een 
ongehinderde bedrijfsuitoefening te waarborgen. Nu appellant door de bouw van de woningen 
mogelijk geconfronteerd zal worden met klachten over milieuhinder 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. De Afdeling wijst in dit verband ook op AbRS 16 maart 2011 (nr. 201009223/1, 
zie hierover ook: nieuwsbrief nr. 70). 

Herhaalde aanvraag planschade na niet-ontvankelijk verklaring 
De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft bij uitspraak van 11 mei 2011 (LJN: BQ4629) bevestigd 
dat een herhaalde aanvraag om tegemoetkoming in planschade, nadat een eerdere aanvraag 
niet-ontvankelijk was verklaard wegens het niet tijdig betalen van het in artikel 6.4 Wro 
vastgestelde recht van € 300,--, niet kan worden afgewezen op basis van de ne-bis-in-idem 
regel. Ingevolge artikel 4.6 Awb moet dan namelijk  sprake zijn van een eerdere afwijzende 
beschikking, hetgeen volgens de rechtbank wil zeggen dat een inhoudelijke beoordeling van de 
aanvraag moet hebben plaats gevonden. Bij een niet-ontvankelijk verklaring is aan die 
voorwaarde naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Bevoegdheid tot nemen projectuitvoeringsbesluit
In de Crisis- en herstelwet (Chw) is de bevoegdheid voor de gemeenteraad opgenomen om - op 
verzoek of ambtshalve - een projectuitvoeringsbesluit vast te stellen. 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. Zie over het projectuitvoeringsbesluit ook onze vorige nieuwsbrief (nr. 70), waarin 
een uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 24 februari 2011 (nr. 201100873/3/H1) 
inzake de opschortende werking van het beroep tegen een projectuitvoeringsbesluit is 
besproken.

In AbRS 1 juni 2011 (nr. 201100873/1/H1) - welke uitspraak de bodemprocedure in de eerder 
genoemde procedure betreft - is de vraag aan de orde of de raad van de gemeente Wassenaar 
bevoegd was om een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 Chw te nemen ten 
aanzien van de bouw van 25 woningen. 

In deze zaak wordt aangevoerd dat de raad ten onrechte niet heeft gemotiveerd waar het 
belang dan wel de noodzaak is gelegen om met toepassing van de Chw een 
projectuitvoeringsbesluit te nemen. De Afdeling is van oordeel dat dit betoog niet opgaat. 
Volgens de Afdeling voorziet artikel 2.10 lid 1 Chw in een bevoegdheid aan de gemeenteraad 
om een projectuitvoeringsbesluit te nemen, welke bevoegdheid losstaat van andere 
bevoegdheden die het gemeentebestuur  toekomen om een bouwplan te verwezenlijken. 
Behoudens de beperkingen die zijn gesteld in artikel 2.9 van de Chw, blijkt uit de tekst van 
afdeling 6 van hoofdstuk 2 Chw, noch uit de wetsgeschiedenis van de Chw dat er beperkingen 
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zijn gesteld aan gebruikmaking van het projectuitvoeringsbesluit. Nu het onderhavige project 
voldoet aan de omschrijving van projecten als bedoeld in artikel 2.9 lid 1 Chw, waarvoor een 
projectbesluit kan worden genomen, beschikte de raad naar het oordeel van de Afdeling over 
de bevoegdheid om voor dit project een projectuitvoeringsbesluit nemen. 

Categorie 7.3 van bijlage I Crisis- en herstelwet niet van toepassing ten aanzien van 
besluiten genomen krachtens artikel 148 Waterschapswet
In hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Chw zijn voorschriften opgenomen ten einde de 
besluitvorming en procedures met betrekking tot projecten te vereenvoudigen en te versnellen. 
In artikel 1.1 lid 1 Chw wordt bepaald dat deze voorschriften van toepassing zijn op alle 
besluiten die nodig zijn voor het realiseren van de in bijlage I opgenomen categorieën 
ruimtelijke en infrastructurele projecten en de in bijlage II opgesomde ruimtelijke en 
infrastructurele projecten.  De voorschriften uit afdeling 2 zijn ingevolge artikel 1.1 lid 1 Chw 
voorts van toepassing op gebiedsontwikkelingsplannen (en daarbij vereiste besluiten) als 
bedoeld in artikel 2.3 lid 1 Chw en projectuitvoeringsbesluiten als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 
Chw.

Uit het vorenstaande vloeit voort dat om te kunnen bepalen of ten aanzien van een project de 
versnellingsbepalingen uit afdeling 2 Chw van toepassing zijn, zal moeten worden bezien of 
artikel 1.1 lid 1 Chw op het project van toepassing is. 

In bijlage I bij de Chw worden categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten vermeld als 
bedoeld in artikel 1.1 lid 1 Chw. Categorie 7.3 ziet op de aanleg of wijziging van 
waterstaatswerken als bedoeld in - voor zover hier van belang - artikel 5.4 lid 1 Waterwet. Op 
deze categorie heeft een uitspraak van de Afdeling van 15 juni 2011 (nr. 201101130/1/H1) 
betrekking.

Het gaat in deze uitspraak om een project dat onderdeel is van het plan ”Dommel door Boxtel” 
dat tot stand is gekomen met toepassing van artikel 148 Waterschapswet, vóór de 
inwerkingtreding van de Waterwet. De vraag die in deze uitspraak centraal staat is of nu het 
gaat om een beslissing die is genomen krachtens artikel 148 van de Waterschapswet, categorie 
7.3 van bijlage I bij de Chw van toepassing is. Deze categorie heeft als gezegd immers 
betrekking op de aanleg of wijziging van waterstaatswerken als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet.

De Afdeling is van oordeel dat in categorie 7.3 van bijlage I Chw uitsluitend waterstaatswerken 
als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet worden vermeld. Een uitdrukkelijke gelijkstelling tussen 
beslissingen genomen krachtens artikel 148 Waterwet en projectplannen vastgesteld krachtens 
artikel 5.4 Waterwet ontbreekt in de Invoeringswet Waterwet. Op grond hiervan komt de 
Afdeling tot de conclusie dat categorie 7.3 van bijlage I bij de Chw in dit geval niet van 
toepassing is. 

Onlosmakelijke samenhang activiteiten; concreet zicht op legalisatie?
In onze vorige nieuwsbrief (nr. 70) is een uitspraak besproken waarin de vraag aan de orde was 
of sprake was van onlosmakelijke samenhang van activiteiten als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 
Wabo. Deze bepaling houdt kort samengevat in dat indien activiteiten onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden, de aanvrager ervoor zorg moet dragen dat de aanvraag betrekking heeft op elk 
van die activiteiten. Dat deze bepaling ook in het handhavingstraject in het oog moet worden 
gehouden, wordt geïllustreerd in een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Den Haag van 21 april 2011 (LJN:BQ5597).
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In casu was sprake van twee verzoeken om handhaving. Het ene verzoek had betrekking op 
het verrichten van activiteiten zonder omgevingsvergunning milieu (artikel 2.1 lid 1 onder e 
Wabo) en het andere verzoek had betrekking op gebruik in strijd met het bestemmingsplan 
zonder omgevingsvergunning (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo). Er was een aanvraag om 
omgevingsvergunning ingediend voor de toestemming milieu.

Ten aanzien van het verzoek met betrekking tot handelen in strijd met het bestemmingsplan 
overweegt de voorzieningenrechter dat verweerder niet had mogen afzien van handhavend 
optreden. Vervolgens wordt ingegaan op het verzoek om handhaving met betrekking tot het 
verrichten van activiteiten zonder omgevingsvergunning milieu. Verweerder is van mening dat 
nu een aanvraag om omgevingsvergunning voor de toestemming milieu is ingediend sprake is 
van concreet zicht op legalisatie. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. 

Overwogen wordt dat sprake is van onlosmakelijke samenhang van de activiteiten ter plaatse. 
De aanvraag om omgevingsvergunning ziet echter enkel op de toestemming milieu. Nu de 
aanvraag aldus niet op beide activiteiten betrekking heeft kan naar het oordeel van de 
voorzieningenrechter niet worden gesteld dat ten aanzien van de toestemming milieu concreet 
zicht op legalisatie bestaat. Om die reden wordt ook ten aanzien van het verzoek met 
betrekking tot het verrichten van activiteiten zonder omgevingsvergunning milieu geoordeeld dat 
verweerder niet had mogen afzien van handhavend optreden.

Stedenbouwkundige plannen van vóór inwerkingtreding WRO in 1965 vervallen per 1 juli 
2013
Zo nu en dan verschijnt een uitspraak waarin de grondslag voor bestuursrechtelijke handhaving 
is gelegen in artikel 352 van de (Model)bouwverordening. In dit verband zij bijvoorbeeld 
gewezen op AbRS 13 april 2011 (nr. 201006526/1/H1). 
Artikel 352 (Model)bouwverordening bevat een verbod om te handelen in strijd met 
“bestemmingen” die zijn neergelegd in stedenbouwkundige plannen die dateren van voor de 
inwerkingtreding van de WRO in 1965. Dergelijke stedenbouwkundige plannen moeten op 
grond van artikel 10 Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting worden gelijk 
gesteld met bestemmingsplannen als bedoeld in de WRO (oud).

Uit artikel 9.3.1 Invoeringswet Wro volgt dat artikel 10 Overgangswet ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting met de inwerkingtreding van de Wro is ingetrokken. Op grond van artikel 9.3.2 
lid 1 Invoeringswet Wro geldt echter dat de hiervoor bedoelde stedenbouwkundige plannen met 
bestemmingsplannen worden gelijk gesteld. Wij wijzen er op dat goed in het oog moet worden 
gehouden dat op grond van het tweede lid van artikel 9.3.2 deze stedenbouwkundige plannen 
met ingang van 1 juli 2013 van rechtswege vervallen. Het is dus van belang dat gemeenten 
voor de desbetreffende locaties tijdig een bestemmingsplan vaststellen of in afdoende 
voorbereidingsbescherming voorzien om ongewenste ontwikkelingen te kunnen beletten.

Handhaving WRO-bestemmingsplan en gebruiksverbod Wabo
Artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo verbiedt het gebruik in strijd met (onder meer) het 
bestemmingsplan behoudens een omgevingsvergunning. Met ingang van 1 oktober 2010 
(inwerkingtreding Wabo) is het algemeen gebruiksverbod zoals dat was neergelegd in artikel 
7.10 van de Wro, vervallen. 
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In AbRS 29 juni 2011 (nr. 201007465/1/R1) komt de vraag aan de orde of het gebruiksverbod 
zoals dat thans in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo is neergelegd, ook kan worden gebruikt als 
grondslag voor handhavend optreden tegen de overtreding van een bestemmingsplan dat is 
vastgesteld onder vigeur van de WRO (oud). De Afdeling beantwoordt die vraag ontkennend, 
omdat uit eerdere rechtspraak al volgde dat het algemeen gebruiksverbod van art. 7.10 Wro 
evenmin van toepassing was op bestemmingsplannen die zijn vastgesteld onder vigeur van de 
WRO (zie: AbRS 26 november 2008, nr. 200708557/1). Wordt een dergelijk bestemmingsplan 
overtreden, dan kan handhavend optreden enkel worden gebaseerd op het algemeen 
gebruiksverbod of de specifieke gebruiksverboden voor zover die in het desbetreffende 
bestemmingsplan zijn opgenomen.     

Staatssteunargument in bestemmingsplanprocedures (nog) minder kans van slagen?
In de Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en Staatssteun van vorige maand 
(nr. 5) is een belangwekkende uitspraak van de Afdeling besproken op het gebied van 
staatssteun en bestemmingsplanprocedures (AbRS 13 april 2011, nr. 200905023/1/R3). Door 
deze uitspraak lijkt het voor belanghebbenden moeilijker te zijn geworden om een 
bestemmingsplan onderuit te halen met het argument dat er mogelijk staatssteun wordt 
verleend bij de uitvoering van het plan. Klik hier voor de volledige bijdrage zoals deze is 
opgenomen in de nieuwsbrief van vorige maand.

MILIEURECHT

Belanghebbende bij vergunningverlening 
Het is vaste rechtspraak dat bij de verlening van een (milieu)vergunning voor een inrichting 
naast de aanvrager ook onder meer de eigenaren en bewoners van percelen waarop 
milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden belanghebbenden zijn 
(bijvoorbeeld AbRS 18 oktober 2006, AB 2007, 87). Veelal dienen zich omwonenden of 
omliggende bedrijven aan als belanghebbenden bij vergunningprocedures. 

Echter, bij de bepaling van de belanghebbendheid is het niet van belang of het nabij de 
inrichting gelegen perceel is bebouwd en of de eigenaar daarvan persoonlijk hinder ondervindt. 
Het enkele feit dat men eigenaar is van een perceel waarop milieugevolgen worden 
ondervonden, maakt de eigenaar belanghebbende bij de besluitvorming over de nabijgelegen 
inrichting. Dit is nogmaals bevestigd in AbRS 1 juni 2011 (nr. 201009870, eerder in 
vergelijkbare zin AbRS 13 juni 2007, nr. 200608658). 

Onder de Wabo zal dit niet anders zijn. Hoe de kring van belanghebbenden bij een 
‘samengestelde’ omgevingsvergunning onder de Wabo moet worden afgebakend, heeft de 
Afdeling bepaald in een uitspraak van 13 april 2011 (nr. 200908792/1/M1). Deze uitspraak is 
besproken in onze nieuwsbrief van april 2011 (nr. 70).

Vergunningverlening en BBT
Bij de besluitvorming over een milieuvergunning voor een inrichting dient ervan uit te worden 
gegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste 
beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van de voor de inrichting in 
aanmerking komende beste beschikbare technieken dient (in ieder geval) met een aantal 
aangewezen documenten rekening te worden gehouden. Tot inwerkingtreding van de Wabo 
werden deze documenten aangewezen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Bij de 
inwerkingtreding van de Wabo is de aanwijzing van de BBT-documenten verplaatst naar bijlage 
1 bij de Regeling omgevingsrecht. In tabel 1 van bijlage 1 zijn de Europese 

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34721D1B1A0412161B0E126C70051E610C06107A666305026F6D7B7B747B780D0F09716D1A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201007465/1/R1&verdict_id=vj3ANsJvH5s%3D
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34721D1B1A0412161B0E126C70051E610C06107A666305026F6D7B7B747B780D0F09716D1A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=200708557/1&verdict_id=6P5sv2Z0L4Y%3D
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34721D1B1A0412161B0E126C70051E610C06107A666305026F6D7B7B747B780D0F09716D1A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=200905023/1/R3&verdict_id=Iqn3NEKXB5o%3D
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34721D1B1A0412161B0E126C70051E610C06107A666305026F6D7B7B747B780D0F09716D1A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/LinkClick.aspx?fileticket=J0cerhNhCzw%3d&tabid=499
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34721D1B1A0412161B0E126C70051E610C06107A666305026F6D7B7B747B780D0F09716D1A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201009870&verdict_id=h%2BHKVGGQHTM%3D
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34721D1B1A0412161B0E126C70051E610C06107A666305026F6D7B7B747B780D0F09716D1A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=200608658&verdict_id=lNdC%2FT2upi0%3D
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34721D1B1A0412161B0E126C70051E610C06107A666305026F6D7B7B747B780D0F09716D1A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=200908792/1/M1&verdict_id=J9dCuhWT18A%3D
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34721D1B1A0412161B0E126C70051E610C06107A666305026F6D7B7B747B780D0F09716D1A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/LinkClick.aspx?fileticket=ltzc9a_zXsY%3d&tabid=501


informatiedocumenten over BBT opgenomen die specifiek gelden voor gpbv-installaties. In tabel 
2 zijn de Nederlandse informatiedocumenten opgenomen, waarbij in de tabel expliciet is 
verwezen naar de versie (maand en jaartal) van het document dat geldt als BBT-document. 
Het bevoegd gezag dient bij de besluitvorming rekening te houden met de op het moment van 
besluitvorming geldende relevante BBT-documenten. Uit een uitspraak van de Afdeling van 11 
mei 2011 (nr. 201002353) blijkt dat dit ook geldt als een Nederlands informatiedocument op het 
moment van besluitvorming al is herzien, maar deze herziening nog niet is doorgevoerd in de 
ministeriële regeling. Het bevoegd gezag had in deze zaak bij de beoordeling van de 
stofemissie van een inrichting rekening gehouden met de Nederlandse emissierichtlijn lucht 
(NeR), versie september 2008. Appellant had er in de procedure op gewezen dat er inmiddels 
een versie van december 2009 van de NeR beschikbaar was en dat deze ten onrechte niet was 
toegepast. De Afdeling oordeelt echter dat het bevoegd gezag redelijkerwijs rekening mocht 
houden de met NeR, versie september 2008, omdat naar dit document ten tijde van de 
vergunningverlening werd verwezen in - toen nog - de Regeling aanwijzing BBT-documenten 
(thans: bijlage 1 Regeling omgevingsrecht). Voor de goede orde: thans wordt in bijlage 1 
verwezen naar de versie juni 2010 van de NeR.

Beoordeling geurhinder mestverwerkingsinstallatie bij veehouderij
Bij de vergunningverlening voor veehouderijen speelt geurhinder een belangrijke rol. In de Wet 
geurhinder en veehouderij is bepaald dat bij de verlening van een omgevingsvergunning voor 
het oprichten of veranderen van een veehouderij de geurhinder vanwege de dierenverblijven 
uitsluitend wordt betrokken op de in de Wet geurhinder geregelde wijze. Dit geldt blijkens de 
wetsgeschiedenis bij de Wet geurhinder en veehouderij uitdrukkelijk niet voor andere 
geurbronnen dan dierenverblijven, zoals bijvoorbeeld het opslaan en bewerken van mest en het 
opslaan en bereiden van diervoer.

Dat dit evenmin geldt voor mestverwerkingsinstallaties die binnen de inrichting aanwezig zijn, 
maar buiten de stallen, blijkt uit AbRS 11 mei 2011 (nr. 201004415). In deze zaak heeft de 
Afdeling, onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis bij de Wet geurhinder en veehouderij, 
overwogen dat de geurhinder vanwege de in een (pluim)veehouderij aanwezige 
mestverwerkingsinstallatie niet is verdisconteerd in de (geur)emissiefactor van de voor het in de 
veehouderij toegepaste stalsysteem. Aldus dient de geurhinder van de 
mestverwerkingsinstallatie te worden beoordeeld aan de hand van - thans - de 
toetsingsgronden van artikel 2.14 Wabo en niet aan de hand van de Wet geurhinder en 
veehouderij.

Gedeeltelijke weigering milieuvergunning in verband met Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet bibob)
Op grond van artikel 8.10 lid 4 Wet milieubeheer (oud) kon het bevoegd gezag een vergunning 
weigeren in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 Wet bibob. De Wet 
bibob is ook op grond van de Wabo van toepassing op omgevingsvergunningen voor het 
onderdeel milieu (zie artikel 2.20 Wabo en artikel 5.19 lid 4 Wabo). Zo kan een vergunning 
worden geweigerd indien er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden 
gebruikt om strafbare feiten te plegen (artikel 3 lid 1 Wet bibob). Indien er geen sprake is van 
een ernstig gevaar, maar van een geringere mate van gevaar dat de vergunning mede zal 
worden gebruikt voor strafbare feiten, kan het bevoegd gezag aan de vergunning voorschriften 
verbinden (artikel 3 lid 7 Wet bibob).

Op 17 juni 2011 (nr. 201009548) heeft de Afdeling uitspraak gedaan in een interessante zaak 
waarbij het bevoegd gezag op basis van een integriteitsbeoordeling van de drijver van de 
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inrichting de vergunning zowel heeft geweigerd voor een deel van de aangevraagde activiteiten, 
als ook voorschriften heeft verbonden aan andere activiteiten van het bedrijf. Zowel de 
weigering als de voorschriften hebben betrekking op (afzonderlijke) handelingen met asbest.

Mede doordat in dit geval de gedeeltelijke weigering van de vergunning is gecombineerd met 
het verbinden van voorschriften aan de vergunning, acht de Afdeling het onduidelijk of het 
bevoegd gezag zich op het standpunt heeft willen stellen dat sprake was van een ernstige mate 
van gevaar of van een geringere mate van gevaar dat de vergunning mede zal worden gebruikt 
voor het plegen van strafbare feiten. 

Het blijft kennelijk onduidelijk op welk standpunt het bevoegd gezag het besluit heeft 
gebaseerd, te meer nu het bevoegd gezag zich (naar aanleiding van een kennelijk streng 
advies van het Bureau Bibob) op het standpunt heeft gesteld dat er niet een dusdanig gevaar 
bestaat om de vergunning in zijn geheel te weigeren. Nu er onduidelijkheid blijft bestaan over 
de mate van gevaar en ook voor een gedeeltelijke weigering een ernstig gevaar is vereist, 
vernietigt de Afdeling de gedeeltelijke weigering en de aan de vergunning verbonden 
voorschriften en gelast de Afdeling het bevoegd gezag een nieuw besluit te nemen.

NATUURBESCHERMINGSRECHT

Bestaand gebruik: wijziging in betekende mate
In AbRS 18 mei 2011 (nr. 200903577/1/R2) is de vraag aan de orde of en in hoeverre de 
huidige bedrijfsactiviteiten van ENCI betrekking hebben op bestaand gebruik in de zin van art. 
19d lid 3 Nbw1998. Een bevestigend oordeel zou impliceren dat er op grond van dat artikellid 
geen Nbw-vergunning nodig zou zijn.

De definitie van het begrip “bestaand gebruik” in art. 1 onder m Nbw1998 leert dat onder meer 
van belang is of gebruik sedert 1 oktober 2005 “in betekenende mate” is gewijzigd. De Afdeling 
geeft in deze uitspraak nader aan hoe dit begrip moet worden geduid. In dat kader overweegt 
de Afdeling nadrukkelijk dat het niet relevant is of voor de in casu na 1 oktober 2005 plaats 
gehad hebbende (productie)wijziging al dan niet een nieuwe Wm-vergunning was vereist. Ook 
een wijziging in de bedrijfsvoering die past binnen een bestaande Wm-vergunning kan leiden tot 
een wijziging in betekenende mate als bedoeld in artikel 1, onder m, Nbw 1998. In de uitspraak 
AbRS 1 december 2010 (nr. 200905542/1/R2) stelt de Afdeling dat het daarbij niet van belang 
is of de depositie van het bedrijf op een betrokken Natura 2000-gebied gelijk blijft dan wel 
afneemt ten opzichte van 1 oktober 2005. In de uitspraak AbRS 18 mei 2011 geeft de Afdeling 
aan dat de vraag of een feitelijke wijziging al dan niet een in betekenende mate wijziging 
impliceert, mede moet worden bezien aan de hand van de vraag of de bedoelde 
(productie)wijziging gevolgen heeft gehad voor de (toename van de) emissie van onder meer 
zwavelverbindingen (hetgeen in de voorliggende casus het geval was, waardoor er sprake was 
van een in betekenende mate wijziging). Hieruit lijkt te volgen dat wanneer er sprake zou zijn 
van het gelijk blijven van de emissie dan wel van een daling, er wellicht geen sprake zou zijn 
van een in betekenende mate wijziging. De jurisprudentie lijkt nog niet helemaal eenduidig.

Salderingsmaatregelen stikstof
In het kader van de stikstofdepositieproblematiek kan in voorkomende gevallen gebruik worden 
gemaakt van salderingsmaatregelen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling van 16 maart 
2011 (nr. 200909282/1/R2) welke betrekking heeft op een Nbw 1998-vergunning ex artikel 19d 
Nbw 1998 en een uitspraak van 23 maart 2011 (nr. 200906485/1/R3) welke betrekking heeft op 
de plantoets als bedoeld in artikel 19j Nbw 1998. In de aan de beide uitspraken ten grondslag 
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liggende casus vindt saldering overigens niet plaats met toepassing van art. 19kd Nbw1998. 
Met de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet is dit artikel toegevoegd aan de Nbw1998. 
Artikel 19kd biedt een expliciete basis om met betrekking tot stikstof te salderen voor zover het 
gaat om Nbw-vergunningen. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat art. 19 kd Nbw1998 geen 
basis biedt voor salderen in het kader van de plantoets (ex art. 19 j Nbw1998). Verwezen zij 
naar de uitspraken van de AbRS van 20 januari 2011 (nr. 201010477/1/R1) en 21 december 
2010, nr. (200907569/3/R2). 

De salderingsmaatregelen worden door de Afdeling aangemerkt als mitigatiemaatregelen die in 
de passende beoordeling mogen worden meegenomen. Dit impliceert dat deze maatregelen 
niet betrokken mogen worden bij een voortoets (AbRS 7 mei 2008, nr. 200604924/1). In dit 
verband is het interessant om aandacht te schenken aan Vz. AbRS 4 april 2011 (nr. 
201010623/2/R3). In die voorlopige voorzieninguitspraak is de vraag aan de orde of en zo ja op 
welke wijze gebruik mag worden gemaakt van de stikstofdepositiebank zoals opgezet door de 
provincie Noord-Brabant. De Voorzitter betwijfelt of het gebruik maken van de 
stikstofdepositiebank impliceert dat een passende beoordeling achterwege kan worden gelaten, 
maar acht de voorlopige voorzieningprocedure niet geschikt om daar een (voorlopig) oordeel 
over te vellen. Evenwel lijkt uit de hiervoor genoemde uitspraken van 16 maart 2011 en 23 
maart 2011 te volgen dat salderen een vorm van mitigeren is en dat het gebruikmaken van de 
stikstofdepositiebank derhalve niet zonder passende beoordeling kan geschieden. Zoals 
hiervoor is opgemerkt mogen mitigerende maatregelen immers niet worden betrokken bij de 
voortoets. Het expliciete oordeel van de Afdeling in de bodemprocedure zal uiteindelijk 
helderheid moeten bieden over het gebruik van de stikstofdepositiebank.

Uit de drie uitspraken blijkt dat alleen dan kan worden gesaldeerd als er een directe 
(onlosmakelijke) samenhang bestaat tussen de salderingsmaatregel en de voorgenomen 
activiteit. Verder is van belang dat de uitvoering van de mitigerende maatregel voldoende is 
geborgd. Uit de twee bodemuitspraken blijkt dat die garantie op verschillende wijzen vorm kan 
worden gegeven, onder meer in de vorm van een overeenkomst. Het lijkt ook in het artikel 19j 
Nbw 1998-spoor geen (standaard)vereiste dat de mitigerende maatregel op een juridisch 
bindende wijze in het desbetreffende plan wordt geborgd.
Tot slot zij alvast gewezen op de uitspraak van de Afdeling van 29 juni 2011, nr. 
200908730/1/R2. Hierin heeft de Afdeling in het kader van een artikel 19d Nbw 1998-
vergunning voor een varkensbedrijf  enkele belangrijke oordelen gegeven. In de desbetreffende 
casus is ten behoeve van de vergunningverlening een passende beoordeling verricht waarin de 
stikstofdepositie van de nieuwe varkenshouderij op een Natura 2000-gebied zijn gesaldeerd 
met de afname van de stikstofdepositie van een tweetal in de nabijheid gelegen 
varkenshouderijen waarvan de Wm-vergunning (al dan niet deels) zijn ingetrokken. Onder meer 
lijkt uit deze uitspraak de conclusie te kunnen worden verbonden dat ook bedrijven die feitelijk 
reeds niet meer in bedrijf zijn als mitigerende c.q. salderingsmaatregelen mogen worden 
ingezet. Voorts lijkt te kunnen worden afgeleid dat bij het salderen voor wat betreft de te 
saneren bedrijven niet de feitelijke situatie bepalend is maar de in de Wm-vergunning vergunde 
situatie. In de volgende nieuwsbrief wordt nader op deze uitspraak ingegaan.

Nbw1998-vergunning: projectbegrip, beoordelingssystematiek en cumulatie
De uitspraak van de Afdeling van 4 mei 2011 (nrs. 200901310/1/R2 en 200901311/1/R2) ziet op 
de verlening van een Nbw1998-vergunning voor de aanleg en het gebruik van een nieuwe 
elektriciteitscentrale op de Maasvlakte te Rotterdam.
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Aan de orde is onder meer de vraag of de eenheid waarvoor een Nbw1998-vergunning is 
verleend al dan niet moet worden beschouwd als een uitbreiding van een reeds bestaande 
elektriciteitscentrale en of voor de toepassing van de Nbw 1998 al dan niet sprake is van één 
project. In dat verband is door appellanten gesteld dat de beoordeling van de gevolgen voor de 
natuurwaarden in de betrokken Natura 2000-gebieden betrekking had moeten hebben op de 
gehele centrale, met inbegrip van de reeds bestaande eenheden.

Naar het oordeel van de Afdeling zijn de bestaande centrale en de voorziene centrale niet 
zodanig met elkaar verbonden dat de aanvraag om Nbw 1998-vergunning tevens de bestaande 
elektriciteitscentrale had moeten omvatten. Van belang daarbij is dat de nieuwe centrale en de 
daarbij behorende voorzieningen onafhankelijk van de bestaande elektriciteitscentrale en de 
daarbij behorende voorzieningen in werking zal zijn. De omstandigheid dat voor de toevoer van 
kolen naar de voorziene centrale gebruik wordt gemaakt van een al bestaande transportband is 
onvoldoende om tot een ander oordeel te komen.

Op basis van deze uitspraak kan overigens niet de conclusie worden getrokken dat de Afdeling 
niet snel genegen is om activiteiten voor de toepassing van de Nbw 1998 als één project te 
zien. Zo kan worden gewezen op de uitspraak AbRS 25 februari 2009 (nr. 200800675/1/R2, 
(r.o. 2.6), waarin de Afdeling oordeelt dat onderhoudswerkzaamheden aan en het gebruik van 
een spoorlijn in de desbetreffende casus als één project moeten worden aangemerkt.

Voorts is in voornoemde zaak de juistheid van de beoordelingssystematiek aan de orde. De 
significantie van de te verwachten effecten zijn beoordeeld aan de hand van een kwantitatieve 
voorspelling van de effecten op habitattypen waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt. 
De in deze zaak gehanteerde systematiek houdt (onder meer) in dat bij een afname van minder 
dan 1% van de omvang van de soort of het van het areaal geen sprake is van een significant 
effect. De Afdeling kan zich niet verenigen met deze systematiek en verwijst daarbij naar haar 
uitspraak van 4 november 2009 (nr. 200900671/1/R1 (Tweede Maasvlakte)) en naar het arrest 
van het Hof van Justitie 7 september 2004 (nr. C-127/02 (Kokkelvisserij)). Uit deze rechtspraak 
volgt dat de conclusie dat er geen significante effecten zullen optreden niet kan worden 
gedragen door de enkele stelling dat een vaste getalsmatige grens niet wordt overschreden. In 
dat geval wordt niet voldaan aan de verplichting om de mate waarin aan de 
instandhoudingsdoelstellingen wordt voldaan, bij de beoordeling te betrekken. Ook wordt in dat 
geval niet voldaan aan het vereiste om de significantie van de effecten te beoordelen in het licht 
van de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied. 

Tot slot wordt in deze uitspraak de eerdere rechtspraak van de Afdeling met betrekking tot 
cumulatieve effecten nog eens bevestigd. Deze rechtspraak houdt in dat in cumulatie alleen 
effecten bij de beoordeling betrokken hoeven te worden van projecten waarvoor een Nbw1998-
vergunning is verleend en die nog niet in bedrijf zijn gesteld en projecten waarvoor een 
dergelijke vergunning op korte termijn te verwachten is (zie onder meer AbRS 9 december 
2009, nr. 200805338/1/R2). Volledigheidshalve wordt in dit verband nog gewezen op de 
uitspraak van de Afdeling van 20 januari 2010 (nr. 200902703/1/R2) waaruit blijkt dat ook 
rekening gehouden moet worden met cumulatieve effecten als het desbetreffende project op 
zichzelf beschouwd geen significante effecten kan hebben. De cumulatieve effecten zouden er 
toe kunnen leiden dat significante effecten niet zijn uit te sluiten, met onder meer als gevolg dat 
een passende beoordeling zal moeten worden opgesteld.
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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”). 

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).

© 2011 KienhuisHoving N.V

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