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- Belanghebbende

- Beoordelingskader

- Wijzigingen van de inrichting

Te bespreken:



• Voor de belanghebbendheid is – anders dan voorheen – de mate van 
hinder van belang voor een omgevingsvergunning voor milieu. De 
Afdeling volgt daarmee uitspraken waarin hetzelfde werd 
overwogen t.a.v. een evenementenvergunning en een 
bestemmingsplan (ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737).

Belanghebbende: afdeling ging ‘om’ (16 maart
2016)

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:737


Belanghebbende oude lijn: nadelige gevolgen



Belanghebbende nieuwe lijn: nadelige gevolgen van 
betekenis



• Eisers geen belanghebbende nu geen milieugevolgen van enige 
betekenis worden ondervonden. Grenswaarden en contouren 
relevant (Rechtbank Noord-Nederland 14 juli 2016, 
ECLI:NL:RBNNE:2016:3320)

• Niet aannemelijk gemaakt dat er gevolgen van enige betekenis 
zijn. Rapporten bij de aanvraag wijzen niet die kant op en ook 
overigens niet gemotiveerd dat daarvan sprake is. (ABRvS 13 juli 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:1941)

Belanghebbende: toepassing koerswijziging



• Veranderingsvergunning. Ruimtelijke uitstraling niet zodanig 
dat kan worden gesproken van hinder van betekenis. Ook t.a.v. 
lucht, geur en geluid wordt niet aan toetsingscriterium voldaan. 
Rechtbank Noord-Holland 13 december 2016, 
ECLI:NL:RBNHO:2016:10613. 

Belanghebbende: toepassing koerswijziging



• Voortzetting eerdere lijn: als een veranderingsvergunning is 
verleend (ex artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 Wabo), dan 
hoeft er geen BBT toets aan de onderliggende vergunning 
plaats te vinden (ABRvS 20 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2011)

Beoordelingskader; veranderingsvergunning - BBT



• Verzoek tot wijziging of intrekking: geen toets aan een BREF-
document als ‘technische ontwikkeling’ als de BREF pas ná 
vergunningverlening voor het eerst op de inrichting van 
toepassing is geworden (ABRvS 17 augustus 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2245)

Beoordelingskader: technische ontwikkeling



• Milieuneutraal? Baanverlichting vliegveld. Geen 
sprake van een milieuneutrale verandering van de 
inrichting. (ABRvS 13 juli 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1974)

Veranderingen / soorten vergunningen



• Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Kunnen 
geen voorschriften aan worden verbonden(ABRvS 14 
december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3331)

• OBM. Intrekkingsgronden 2.33 Wabo zijn limitatief en zien
niet op OBM. (ABRvS 22 februari 2017, ECLI:NL:RVS:465)

Veranderingen / soorten vergunningen: OBM






