
1 Wabo, uitvoering en jurisprudentie 

Inhoud 

Te behandelen onderwerpen: 

1.  Onlosmakelijke samenhang 

2.  Grondslag aanvraag omgevingsvergunning voor artikel 2.1 lid 1 onder e-
activiteiten (milieu) 

3.  OBM en milieuneutrale verandering 

4.  Overig 
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1. Onlosmakelijke samenhang (artikel 2.7 Wabo) 

-  Thans (onder meer) geregeld in: artikel 2.7 lid 1 Wabo. 

-  Jurisprudentie over de vraag wanneer er sprake is van onlosmakelijke samenhang:  

-  (1)  kunnen de handelingen zelfstandig worden bezien, en  

-  (2)  kan (A) worden gerealiseerd zonder de rest van het project (B) uit te voeren (Vzr. Rb. Den Haag 10 maart 
 2011,  LJN BP9765, AB 2011/202 m.nt. A.G.A. Nijmeijer, M en R 2011/145 m.nt. Van den Broek). 

-     Géén onlosmakelijk samenhangende activiteiten: 

-  Vellen van houtopstand t.b.v. bouwwerkzaamheden (zijn de activiteiten fysiek te onderscheiden ( Vz. ABRvS 28 
september 2012, LJN: BX8952, AB 2013/51 m.nt. A.G.A. Nijmeijer onder nr. 52; M en R 2012/154 m.nt. F.C.S. 
Warendorf)? 

-  Bouwen en brandveilig in gebruik nemen (ABRvS20 februari 2013, nr. 201203031/1/R4). 
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1. Onlosmakelijke samenhang (artikel 2.7 Wabo)  

-  Wijziging in 2013 van artikel 2.7 lid 1 Wabo (Kamerstukken 33 135, wijzigingen i.v.m. de Crisis- en 
herstelwet).  

“Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.10, tweede lid, en 2.11, tweede lid, draagt de 
aanvrager van een omgevingsvergunning er zorg voor dat de aanvraag betrekking heeft op alle 
onlosmakelijke activiteiten binnen het betrokken project. In afwijking van de eerste volzin en 
onverminderd artikel 2.5 kan, indien één van die onlosmakelijke activiteiten een activiteit is als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, voor die activiteit voorafgaand aan en los van de overige 
onlosmakelijke activiteiten een aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend.” 

-  Zie ook de hiermee samenhangende wijzigingen van de artikelen 

-  1.1   Wabo (definitie begrip onlosmakelijke activiteit) 

-  2.5a Wabo (de vergunning voor c kan worden gewijzigd bij verlening voor de overige onderdelen) 

-  2.10 Wabo (de apart verleende omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik kan worden   
 betrokken bij een aanvraag voor een bouwactiviteit) 
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1. Onlosmakelijke samenhang (artikel 2.7 Wabo) 

De onderdelenfuik en onlosmakelijke samenhang 

- Ook bij onlosmakelijk samenhangende activiteiten moet elk onderdeel afzonderlijk worden bestreden: 

 “3.1. Ingevolge artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan geen beroep bij de 
 administratieve rechter worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden 
 verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht.  

 Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 9 maart 2011 in zaak nr. 201006983/1/M2) vloeit uit 
 dit artikel voort dat een belanghebbende geen beroep kan instellen tegen onderdelen van een besluit 
 waarover hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij het niet naar voren brengen van een 

zienswijze  hem redelijkerwijs niet kan worden verweten, en ligt het in de rede voor de toepassing van 
artikel 6:13 van de  Awb elk van de in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo bedoelde toestemmingen 
die in een  omgevingsvergunning zijn opgenomen, als besluitonderdeel op te vatten.  

 3.2. De door [appellant] naar voren gebrachte zienswijze heeft uitsluitend betrekking op de activiteit 
 veranderen van de werking van de inrichting. Niet gebleken is dat [appellant] niet redelijkerwijs kan worden 
 verweten dat hij geen zienswijze over de activiteit bouwen naar voren heeft gebracht. De omstandigheid dat 
 [appellant] als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb dient te worden aangemerkt, laat de 
 toepasselijkheid van artikel 6:13 van die wet onverlet. De rechtbank heeft het beroep van [appellant] dan ook 
 terecht niet-ontvankelijk verklaard voor zover het is gericht tegen de activiteit bouwen.”  (ABRvS 28 
 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:949, AB 2013/317, m.nt. A.G.A. Nijmeijer). 
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2. Grondslag van de aanvraag 

-  Actualisering. Bij toepassing 2.31 mag de grondslag wel worden verlaten om andere 
technieken voor te schrijven. Nieuw artikel 2.31a Wabo door de implementatie van de 
RIE (richtlijn 2010/75/EU). Opgenomen is de bevoegdheid om bij een 
actualiseringswijziging van een vergunning voorschriften te stellen die strekken tot 
toepassing van andere technieken dan die waaromtrent in of bij de aanvraag van de 
vergunning gegevens zijn verstrekt (verlaten van de grondslag van de aanvraag). De 
vergunninghouder moet desgevraagd aan het bevoegd gezag de gegevens 
verschaffen die voor deze toepassing noodzakelijk zijn. 

-  Let op: artikel 2.31a Wabo geldt niet alleen voor IPPC-inrichtingen. 

-  Andere gevallen. Bevoegd gezag moet beslissen op (grondslag van) de aanvraag. 
Dat betekent bijvoorbeeld: geen andere locatie voorschrijven. Dit blijft ook onder de 
Wabo vaste jurisprudentie (Voorbeeld: ABRvS 2 mei 2012, LJN: BW4524). Met 
uitzondering van het voorschrijven van andere technieken.  
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3. OBM en milieuneutrale verandering 

-  OBM. Artikel 2.2 lid 1 onder i Wabo jo artikel 2.2a Bor jo artikel 5.13a 5.13b Bor. 

-  Uitgaan van hetgeen is aangevraagd. (artikel 2.1 lid 1 i Wabo jo. 2.2a Bor) 

 "2.3. De rechtbank heeft terecht overwogen dat voor de vraag of kan worden volstaan met een 
 omgevingsvergunning beperkte milieutoets moet worden uitgegaan van hetgeen is aangevraagd. De door 
 Heinhuis Recycling aangevraagde capaciteit voor het opslaan van metaal is maximaal 50.000 ton, zodat wat 
 betreft de opslag wordt voldaan aan de uitzondering van categorie 28.10, van Bijlage 1, onderdeel C, sub 7, van 
 het Bor.“ (ABRvS 21 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:814) 

-  Milieuneutrale verandering (artikel 3.10 lid 3 Wabo en artikel 2.14 lid 5 Wabo) d.m.v. voorschriften mogen de 
milieugevolgen worden beperkt: ABRvS 12 februari 2014, 201210530/1/A4: 

 “De conclusie is dat de Wabo en de Bor er niet aan in de weg staan dat aan een omgevingsvergunning voor 
 een milieuneutrale wijziging voorschriften worden verbonden. Daarbij brengt het karakter van de milieuneutrale 
 wijziging met zich dat deze voorschriften niet kunnen leiden tot ruimere toegestane milieugevolgen dan op 
 grond van de bestaande omgevingsvergunning zijn toegestaan. Er bestaat echter geen belemmering om aan de 
 vergunning voorschriften met betrekking tot de bewuste milieuneutrale wijziging te verbinden die, wanneer van 
 die vergunning gebruik wordt gemaakt, leiden tot beperktere toegestane milieugevolgen dan op grond van de 
 bestaande omgevingsvergunning zijn toegestaan.”  

       Door de rechtbank werd verwezen naar: Kamerstukken II 2008-2009, 31 953, nr. 3, blz. 103-104. 
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4. Divers 
-  Wijziging in de Wabo/Bor t.a.v.  

-  tijdelijk afwijken BP (voortaan reguliere procedure, 2.12 lid 2 Wabo, 2.23 a Wabo (nieuw), artikel 4 bijlage II Bor. Nog niet in werking 
getreden (zie Stcrt. 2013, 30053) en wijziging van art. 4 lid 9 in combinatie met wijziging art. 5 onderdeel 1 van Bijlage II Bor: >> ruimer 
toepassingsbereik voor de praktijk. 

-  Per 1 jan jl. art. 6.7 Bor vervallen 

-  welstand  (artikel 6.2 lid 1 Bor). Die bepaling verplicht niet langer tot het bij alle bouwaanvragen inwinnen van een welstandsadvies. 
Advies moet alleen nog maar worden gevraagd als dat naar het oordeel van B&W noodzakelijk is (Stb. 2013, 75)). 
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4. Divers 

-  Jurisprudentie over ‘samenloop’ tussen omgevingsvergunning en aanhakende Ffw-ontheffing (o.a. ABRbS 26 juni 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:57) 

-  Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 18 juli 2013, in zaak nr. 201305064/1/A1 en 201305064/2/A1), dient het 
bestuursorgaan na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning tijdig te bezien welke procedure daarop ingevolge de 
Wabo van toepassing is. De beantwoording van de vraag of op een aanvraag om omgevingsvergunning de reguliere dan wel de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is, gelet op art. 3.10 lid 1 Wabo afhankelijk van de activiteit die is 
aangevraagd. Dit betekent dat indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, omdat de aangevraagde activiteit 
binnen de reikwijdte van de in het bestemmingsplan gegeven afwijkingsbevoegdheid valt maar niet binnen de daarvoor geldende 
beslistermijn een besluit op de aanvraag wordt genomen, uit art. 3.9 lid 3 Wabo, gelezen in verbinding met art. 4:20b lid 1 Awb, volgt 
dat de omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, ongeacht of de aangevraagde activiteit voldoet aan de voorwaarden voor 
toepassing van de in het bestemmingsplan gegeven afwijkingsbevoegdheid. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 
20 februari 2013, in zaak nr. 201202810/1/A1) bestaat na afloop van de volgens de reguliere voorbereidingsprocedure geldende 
beslistermijn geen mogelijkheid meer om te besluiten of aan die voorwaarden is voldaan. Het voorgaande is in overeenstemming met 
de bedoeling van de wetgever om tijdige besluitvorming door de bevoegde gezagen te bevorderen (zie onder meer Kamerstukken II 
2006/07, 30 844, nr. 3, p. 34-36). AB 2013/382 m.nt. Groothuijse. 

-  Melding 2.25 Wabo is niet constitutief.  ABRvS 20 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1634.  

-  Omstandigheden die in artikel 2.33 Wabo zijn genoemd om een vergunning in te trekken zijn limitatief opgesomd (ABRvS 21 
augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:839.  

-  De Wabo kent geen afzonderlijk verbod van handelen in afwijking van de omgevingsvergunning. Voor zover het gaat om activiteiten 
die zonder vergunning niet mogen worden verricht, is ieder handelen waarvoor de vergunning niet de vereiste toestemming inhoudt, 
handelen zonder vergunning (ABRvS 10 april 2013, LJN: BZ7663).  
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Vragen? 


