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1. (Voorbereidings)procedure van een milieurechtelijk besluit

2. Omgevingsvergunning voor milieu 

3. Handhaving

Te bespreken onderwerpen



Het belanghebbendebegrip………………. 

……………invulling van het nieuwe criterium.

Inmiddels diverse uitspraken waarin het nieuwe criterium wordt toegepast

Desalniettemin blijft/bleef onduidelijk:

• welke mate van hinder voldoende is om als belanghebbende te 

kwalificeren en 

• hoe de mate van hinder moet worden vastgesteld.

Maar…

1.(Voorbereidings)procedure van een 
milieurechtelijk besluit



Het belanghebbendebegrip………………. 

……………invulling van het nieuwe criterium.

Voor de invulling van het nieuwe criterium biedt de Afdeling wel een aantal 
concrete handvatten in ABRvS 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271:

 Een correctie. 

 Normen niet van belang.

 Aard van het besluit kan verschillen en zodoende kring van 
belanghebbenden.

 Bestuursorgaan stelt vast, rechter oordeelt. 

1. (Voorbereidings)procedure van een 
milieurechtelijk besluit

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92188


• Inschakelen StAB. De beslissing om een deskundige te benoemen is 

een discretionaire bevoegdheid (8:47 lid 1 Awb). Niet alleen indien een 

tegenrapport van een deskundige wordt overgelegd kan aanleiding 

bestaan een deskundige (StAB) te benoemen. ABRvS 3 mei 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:1171. 

1. (Voorbereidings)procedure van een 
milieurechtelijk besluit



• Melding Activiteitenbesluit hoeft niet als bijlage bij de 

vergunningaanvraag te worden ingediend; indienen melding moet

tegelijkertijd met de vergunningaanvraag, maar hoeft dan (blijkbaar) 

nog niet volledig te zijn (artikel 8.41a Wm). ABRvS 6 september 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:2413.

• Soepelere lijn Afdeling:

- ABRvS 21 december 2016, ECLI:RVS:2016:3359

- ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:684

1. (Voorbereidings)procedure van een 
milieurechtelijk besluit



• Eén inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. ABRvS 10 januari 
2018, ECLINL:RVS:2018:42 

• (zelfde onderwerp Rechtbank Noord-Holland 23 november 2017, 
ECLI:NL:RBNHO:2017:9860).

• Drempelwaarden en uitleg capaciteit – feitelijke productie 
capaciteit. Rechtbank Noord-Nederland 15 juni 2017, 
ECLI:NL:RBNNE:2017:2191. 

• Vgl. Rechtbank Noord-Nederland 15 december 2015, 
ECLI:NL:RBNNE:2015:6070 (maximale technische capaciteit –
juridische beperking).

2. Omgevingsvergunning voor milieu: reikwijdte 



• Geur en lucht – afdeling 2.3 Abm of vergunning? Afdeling 2.3 Abm

is niet van toepassing als er voor de activiteit of het type 

productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn vastgesteld 

(artikel 2.3a lid 2 Abm). Dat daarin geen concrete emissieniveaus zijn 

vastgesteld is niet relevant. ABRvS 17 mei 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:1301

• Gezondheid en besmettelijke dierziekten: beroepsgronden die daar 

op zien slagen (nog steeds) zelden. Bijvoorbeeld ABRvS 9 augustus 

2017, ECLI:NL:RVS:2017:2139

2. Omgevingsvergunning voor milieu: reikwijdte 



• Ambtshalve aanpassing van de omgevingsvergunning voor milieu. 
Geuremissie en volksgezondheid. Omstandigheid dat Wet geurhinder 
veehouderijen niet meer toereikend zou zijn om onaanvaardbare 
risico's voor de volksgezondheid te voorkomen - geen "ontwikkeling van 
de kwaliteit van het milieu" (artikel 2.31, lid 1, aanhef en onder b, van 
de Wabo) ABRvS 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3423

• Artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo staat ook een ‘versoepeling’ van 
voorschriften toe. Verruiming van de geluidnorm is (klaarblijkelijk) in 
het belang van het milieu. ABRvS 6 december 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:3307

2. Omgevingsvergunning voor milieu: 
wijzigen/intrekken 



• Intrekking omgevingsvergunning voor milieu. Drie jaar geen 

handelingen verricht (artikel 2.33 lid 2 onder a Wabo). Besluit in strijd 

met 3:2 en 3:4 Awb. ABRvS 20 december 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:3521 

2. Omgevingsvergunning voor milieu: 
wijzigen/intrekken 



• Twee bedrijven op één locatie. Twee regimes: Abm en vergunning. Is 

artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo overtreden. ABRvS 13 december 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:3451

3. Handhaving
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