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Te behandelen onderwerpen: 
 
•  (Meest relevante) wetswijzigingen afgelopen jaar 
•  Lopende wetgevingstrajecten 
•  Ontwikkelingen jurisprudentie 



Wetswijzigingen afgelopen jaar 
  
Wet “Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie 
milieueffectrapportage)” (Stb. 2012, 128), in werking getreden op 30 
maart 2012 
•  Vorig jaar al besproken (zie ook artikel mr. Burgemeestre in 

Tijdschrift voor Bouwrecht 2012/83) 
•  Meest van belang is dat voor m.e.r.-plichtige 

projectafwijkingsbesluiten (omgevingsvergunning afwijken 
bestemmingsplan) ook altijd de uitgebreide besluit-m.e.r.-procedure 
moet worden doorlopen 

 



Wetswijzigingen afgelopen jaar I 
  
•  Besluit van 14 september 2012 tot wijziging van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische 
activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer) (Stb. 2012, 441 en Stb. 2012, 643) 

•  Besluit van 31 oktober 2012 tot wijziging van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht en enkele andere 
besluiten (nieuwe activiteiten, integratie Besluit emissie-eisen 
middelgrote stookinstallaties milieubeheer, vereenvoudigingen en 
reparaties in het Activiteitenbesluit milieubeheer) (Stb. 2012, 558 en 
Stb. 2012, 642) 
 

Beide op 1 januari 2013 in werking getreden 



Wetswijzigingen afgelopen jaar II 
 
•  Nieuwe activiteiten uit onderdeel D bijlage Besluit m.e.r. onder 

OBM-stelsel gebracht (zie art. 2.2a Bor): 
–  D 32.8 (spoorwegmaterieelfabriek) 
–  D 35 

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor: 
a. het vervaardigen van dierlijke of plantaardige oliën of vetten, 
b. het vervaardigen van vismeel of visolie, of 
c. het vervaardigen van conserven van dierlijke en plantaardige 
producten. 

–  D 36 (zuivelfabriek) 
–  D 37.1 (bierbrouwerij) 
–  D37.2 (mouterij) 
–  D 38.1 (suikerfabriek) 
–  D 38.2 (siroopfabriek) 
–  D 38.3 (suikerwarenfabriek) 

 



Wetswijzigingen afgelopen jaar III 
 
•  ABRS 2 mei 2012, nr. 201011900/1/A4 (Wm-vergunning 

windturbines Ecofactorij Apeldoorn): art. 2.2a lid 1 Bor refereert aan 
de activiteiten in kolom 1 van onderdeel D. Er komt geen betekenis 
toekomt aan de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D. Dat 
impliceert dat de OBM-procedure ook geldt als de desbetreffende 
drempelwaarden niet wordt overschreden. Aldus blijven drempels in 
D indicatief, hetgeen in overeenstemming is met m.e.r.-richtlijn. 

•  D 14 
De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het 
fokken, mesten of houden van dieren, maar alleen in bepaalde 
situaties. 

 



Wetswijzigingen afgelopen jaar IV 
 

Art. 2.2a lid 1 onder c t/m i Bor bevat per diercategorie drempels die 
voor wat bovengrens in ieder geval deels aansluiten bij drempels in D 
14. Omgevingsvergunning art. 2.1 lid 1 sub e Wabo + formele m.e.r.-
beoordeling blijft bestaan bij overschrijding drempel D 14. Daaronder: 
OBM-toets, maar met ondergrens. Voor bijvoorbeeld 50 mestvarkens 
bestaat er geen OBM-plicht. Dat impliceert harde grens en strijd m.e.r.-
richtlijn; in voorkomende gevallen in bijvoorbeeld een 
beroepsprocedure tegen een verleende omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen van een installatie voor minder dan 51 mestvarkens 
zal bestuursrechter wellicht toetsen of het bevoegd gezag zich ervan 
heeft vergewist of er op grond van de factoren van bijlage III bij de 
m.e.r.-richtlijn een MER had moeten worden gemaakt (zie naar 
analogie bijvoorbeeld ABRS 14 november 2012, nr. 201204281/1/A1 
(vrijstelling/bouwvergunning windturbines Lienden) en ABRS 6 juni 
2012, nr. 201113326/1/A1 (vrijstelling/bouwvergunning windturbines 
Reusel). 



Lopende wetgevingstrajecten I 
 
•  Omgevingswet (hoofdstuk 7): zie vorig jaar. Volgend jaar opnieuw 

op het programma. 
•  Voorstel tot wijziging van de m.e.r.-richtlijn (richtlijn 2011/92/EU); 

COM (2012) 628 final; 2012;0297 (COD) d.d. 26 oktober 2012; gaat 
nog enige tijd overeen voordat er daadwerkelijk wordt besloten over 
een nieuwe richtlijn; Volgend jaar opnieuw op het programma.  

 
 



Lopende wetgevingstrajecten II 
 
Zie wel de volgende van de website van de Commissie m.e.r. gedownloade 
tekst:  
 
“Op 26 oktober 2012 publiceerde de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de m.e.r.-richtlijn. De wijziging 
moet de kwaliteit van m.e.r. verbeteren, de procedurestappen stroomlijnen en samenhang met overige wetgeving 
versterken”. De belangrijkste wijzigingen zijn: 
•  De scope van m.e.r. wordt uitgebreid met nieuwe milieuaspecten als klimaatverandering en biodiversiteit.  
•  Het voorstel verplicht om een gecoördineerde of geïntegreerde procedure voor te schrijven voor projecten 

waarvoor naast m.e.r. ook een milieutoets op grond van andere Europese richtlijnen moet worden gedaan.  
•  De procedure van m.e.r.-beoordeling wordt nader gespecificeerd.  
•  Het bevoegd gezag wordt verplicht om steeds de reikwijdte en het detailniveau van een MER te bepalen.  
•  De kwaliteit van ieder MER moet worden gewaarborgd door erkende deskundigen en/of een comité van nationale 

deskundigen.  
•  Het voorstel verduidelijkt dat alternatievenonderzoek en vergelijking verplicht onderdeel zijn van een MER.  
•  Het voorstel verplicht om monitoringsmaatregelen op te nemen in de vergunning voor projecten die aanzienlijke 

nadelige milieugevolgen kunnen hebben. 
•  Het Europees Parlement en de Europese raad van ministers kunnen het voorstel nog wijzigen.  



Ontwikkelingen jurisprudentie 
 
I.  M.e.r.-gebreken fataal in jurisprudentie ABRS? 
II.  Maximale planologische mogelijkheden bij bepalen m.e.r.-

(beoordelings)plicht en bij bepalen reikwijdte MER 
III.  Samenhang/voorzienbaarheid; betrekken reeds gerealiseerde 

activiteiten bij bepalen m.e.r.-(beoordelings)plicht 
IV.  Wijziging activiteit/projectomgeving/gebruik oud MER 
V.  Plan kaderstellend als er vergunning is verleen? Hapsdoctrine 
VI.  Alternatieven 
VII.  Referentie (bestaande situatie + autonome ontwikkeling) 
VIII. M.e.r.-beoordeling 
IX.  Overgangsrechtelijke bepalingen Beluit m.e.r. (behorend bij 

wijziging 1 april 2011) 
X.  Communautair recht; reikwijdte artikel 7.2a lid 1 Wm en 

projectbegrip m.e.r.-richtlijn; plan/programma-begrip smb-richtlijn 
 
Zie memo op website VMR 



Ad. II Maximale planologische mogelijkheden bij bepalen m.e.r.- 
(beoordelings)plicht en bij bepalen reikwijdte MER I 
 
F.  Bij zowel bepalen m.e.r.-(beoordelings)plicht als bij het bepalen van 

de reikwijdte van een op te stellen MER: uitgaan van de maximale 
planologische mogelijkheden: ABRS 11 april 2012, nr. 
201003878/1/R3 (bestemmingsplan “Buitengebied Alphen-Chaam 
2010”; gemeente Alphen-Chaam) en ABRS 17 oktober 2012, nr. 
201105599/1/R2 (bestemmingsplan “Glastuinbouw-
intensiveringsgebied Tinte”; gemeente Westvoorne). 
Maar als iets feitelijk onmogelijk is, dan hoeft er geen rekening mee 
te worden gehouden. Helder voorbeeld: ABRS 23 januari 2013, nr. 
201108042/1/R4 (bestemmingsplan “Noordelijke Vaarverbinding 
Oldambt”, gemeente Oldambt). 

 



Ad. II Maximale planologische mogelijkheden bij bepalen m.e.r.- 
(beoordelings)plicht en bij bepalen reikwijdte MER II 
 
G.  In de praktijk speelt nogal eens de vraag of van een 

representatieve invulling van de maximale planologische 
mogelijkheden mag worden uitgegaan. Dat is nog geen 
uitgemaakte zaak. Bijvoorbeeld bestemmingsplannen 
buitengebied. In ABRS 22 augustus 2012, nr. 201101467/1/R2 
(bestemmingsplan “Buitengebied”; gemeente Lochem) leek de 
Afdeling een representatieve invulling middels gebruikmaking van 
reële groeiscenario’s ter bepaling van de ecologische effecten (en 
daarmee tevens van reikwijdte van het MER) te accorderen. Maar 
die uitspraak is inmiddels achterhaald door o.a. ABRS 5 december 
2012, nr. 201109053/1/R2 (bestemmingsplan “Buitengebied 
Zelhem”; gemeente Bronckhorst). Daarin geeft de Afdeling aan dat 
moet worden uitgegaan van maximale mogelijkheden waarbij niet 
mag worden uitgegaan van scenario’s. 

 



Ad. II Maximale planologische mogelijkheden bij bepalen m.e.r.- 
(beoordelings)plicht en bij bepalen reikwijdte MER III 
 
H.  Bij gemengde/gefaseerde besluitvorming in ruimtelijke ordening 

dient voor eerste plan dat als kolom 4-besluit kan worden 
aangemerkt een m.e.r.-(beoordeling) te worden opgesteld voor 
gehele activiteit; enigszins merkwaardige uitspraak ABRS 3 
oktober 2012, nr. 201201850/1/R4 (bestemmingsplan 
“Weenapoint”, gemeente Rotterdam). Overigens is differentiëren in 
detailniveau toelaatbaar: zie bijvoorbeeld (r.o. 15.1)  ABRS 28 
november 2012, nr. 200909832/1/R1 (bestemmingsplan 
“Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid)”; gemeente Den Haag) 

 



Ad. X Communautair recht; reikwijdte artikel 7.2a lid 1 Wm en  
projectbegrip m.e.r.-richtlijn; plan/programma-begrip smb-richtlijn I 
 
T.  HvJ EU 22 maart 2012, zaaknr. C-567/10 (prejudiciële beslissing België 

reikwijdte smb-richtlijn): zinsnede “door wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen voorgeschreven plannen en programma’s” (art. 2 sub a 
smb-richtlijn) impliceert niet dat het moet gaan om verplicht vast te 
stellen plannen en programma’s, maar om plannen en programma’s 
waarvoor de procedure van totstandkoming wettelijk is gereguleerd. Art. 
7.2a lid 1 Wm dient aanpassing. Bijvoorbeeld provinciale 
inpassingsplannen vallen onder reikwijdte smb-richtlijn. 

 
 
 



Ad. X Communautair recht; reikwijdte artikel 7.2a lid 1 Wm en  
projectbegrip m.e.r.-richtlijn; plan/programma-begrip smb-richtlijn II 
 
U.  ABRS 27 juni 2012, nr. 201101874/1/A4 (Wm-revisievergunning 

Chemelot Site Permit B.V.): onder verwijzing naar HvJ EU 17 maart 
2011, C-275/09 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) concludeert de 
Afdeling dat er alleen dan sprake is van een project in de zin van de 
m.e.r.-richtlijn als de werken of ingrepen die plaatsvinden de materiële 
toestand van de plaats veranderen. Een vergunning die ziet op een te 
wijzigen gebruik van een bestaand spoor heeft daarom geen betrekking 
op een project in de zin van de m.e.r.-richtlijn en valt daarmee ook buiten 
de reikwijdte van die richtlijn. Zie ook HvJ EU 19 april 2012, C-121/11 
(prejudiciële beslissing Pro Baine België). 
Overigens maakt het Hof in het arrest van 17 maart 2011 een 
nuancering: als in het verleden voor activiteit nog geen m.e.r. is verricht 
(nadat de m.e.r.-richtlijn in werking is getreden) dient dat alsnog te 
geschieden ook al ziet de vergunning niet op een werk of ingreep die de 
materiële toestand van de plaats wijzigt. 

 



Ad. X Communautair recht; reikwijdte artikel 7.2a lid 1 Wm en  
projectbegrip m.e.r.-richtlijn; plan/programma-begrip smb-richtlijn III 
 
V.  ABRS 7 november 2012, nr. 201110075/1/R4 en 201201853/1/R4 

(Tracébesluit A2 ’s-Hertogenbosch-Eindhoven): NSL is geen plan of 
programma in de zin van de smb-richtlijn ex art. 3, tweede lid, onder a 
van de smb-richtlijn. Motivering: NSL niet voor specifieke sector 
vastgesteld (dat was wel het geval voor “nitraatplan” in HvJ EU 28 
februari 2012 zaaknr. C-41/11). 
 
Let wel: Afdeling gaat niet in op andere grondslag smb-richtlijn (art. 3 
lid 4 smb-richtlijn); geen ambtshalve aanvulling beroepsgronden. 

 
 



 
 
 

Dank voor uw aandacht! 
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