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1.

Inleiding

In dit artikel worden milieurechtelijke uitspraken gesigna
leerd van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (hierna: ABRvS)2 en rechtbanken die mij het afgelopen
jaar zijn opgevallen. Dit artikel pretendeert niet een volledig
overzichtsartikel te zijn waarin alle milieurechtelijke uit
spraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State en rechtbanken worden besproken. Daarnaast
merk ik op dat over de te bespreken onderwerpen en uit
spraken uiteraard meer kan worden gezegd dan in dit arti
kel wordt gedaan.
Bij de keus van de te selecteren uitspraken is zo veel als mo
gelijk aangesloten bij de onderwerpen die ik de afgelopen
jaren heb besproken in dit tijdschrift in eerdere artilcelen
over de ontwilclcelingen in milieurechtelijke jurispruden
tie.3 Gesignaleerd zijn uitspraken over: de (voorbereidings)
procedure van een milieurechtelijk besluit (paragraaf 2), de
omgevingsvergunning voor milieu (milieuvergunning) en
andere milieurechtelijke onderwerpen (paragraaf 3) en de
bestuursrechtelijke handhaving (paragraaf 4).
2.

(Voorbereidings)procedure van een
milieurechtelijlc besluit

2.1
Inleiding
In deze paragraaf worden niet alleen uitspraken gesigna
leerd die zien op de voorbereiding van een omgevingsver
gunning voor milieu, omdat logischerwijs ook uitspraken
over de voorbereiding van andere dan een omgevingsver
gunning voor milieu relevant zijn. Omdat de voorberei
dingsprocedure slechts in één paragraaf wordt besproken,
heb ik mij moeten beperken tot het signaleren van uitspra
ken die mij het meest relevant lijken voor dit artikel.4
2.2
1-let belanghebbendebegrip
Ook het afgelopen jaar is er weer een groot aantal uitspra
ken gewezen over het belanghebbendebegrip.
Bekend is inmiddels dat als een omgevingsvergunning
wordt verleend met meerdere toestemmingen, dat dan in
beginsel per toestemming moet worden beoordeeld of ie1
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mand is aan te merken als belanghebbende. Een uitzonde
ring geldt als de omgevingsvergunning ziet op activiteiten
als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 Wabo (onlosmakelijke samen
hang). In een dergelijk geval zal een appellant die belang
hebbende is bij de ene activiteit ook belanghebbende zijn bij
de daarmee onlosmakelijk samenhangende activiteit.5
Bij veel omgevingsrechtelijke besluiten wordt het zichtcri
terium gebruikt als hulpmiddel om te bepalen of iemand
belanghebbende is. Bezien wordt dan — kort samengevat
— of degene die stelt belanghebbende te zijn zicht heeft op
het object waarvoor een vergunning (of een ander besluit)
is verleend. De toepassing van het zichtcriterium verschilt
echter naar gelang het type besluit dat voorligt.° Vaste ju
risprudentie is dat zelfs als er wel enig zicht is, iemand niet
temin niet tot belanghebbende kan worden aangemerkt!
Het zicht moet namelijk van voldoende betekenis zijn om
daardoor direct in het belang te zijn geraakt. Dat blijkt ook
met zoveel woorden uit een uitspraak van de Afdeling van
3juli 2013. In die zaak is aan de orde een ambtshalve wij
ziging op grond van artikel 6.22 Waterwet van de op grond
van de Wet beheer rjkswaterstaatswerken verleende ver
gunningen voor twaalf offshore windturbineparken in de
Noordzee. De Afdeling overweegt daarin dat het zicht dat
appellanten op de windturbineparken hebben, gelet op de
afstand tot de windturbineparken in relatie tot de hoogte
van de turbines, niet zodanig is dat de omwonenden een
persoonlijk, voldoende van anderen te onderscheiden be
lang hebben, zodat zij niet als belanghebbenden bij het be
streden besluit kunnen worden aangemerkt. Interessant is
dat de Afdeling daarbij mede in aanmerking neemt dat in
de beantwoording van de zienswijzen onder meer wordt
verwezen naar het milieueffectrapport dat is opgesteld ten
behoeve van een windturbinepark, waaruit volgt dat het
windturbinepark door meteorologische omstandigheden
vanaf de kust een beperkt deel van de tijd zichtbaar zal zijn.8
Dat de Afdeling die omstandigheid daarbij in aanmerking
neemt vind ik begrijpelijk. Mij waren vooralsnog echter
geen voorbeelden uit jurisprudentie bekend waarin dat met
zoveel woorden werd gedaan.
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Daarnaast is het sinds 2009e nog steeds vaste jurispruden
tie dat het besluit tot vaststelling van hogere geluidswaar
den vanwege de voorgenomen wijziging of aanleg van een
(spoor)weg, of van de voorgenomen bouw van een woning
of een ander geluidgevoelig gebouw of terrein, door de Af
deling wordt aangemerkt als een noodzakelijke voorwaarde
om de voorgenomen activiteit, eventueel na het nemen ~‘an
vervolgbesluiten in het kader van de ruimtelijke ordening,
te realiseren. Bij zo’n besluit zijn rechtstreeks de belangen
betrokken van iedere persoon die door de realisering van de
voorgenomen activiteit rechtstreeks in zijn belangen wordt
geraakt. Een zaak waarin deze kwestie aan de orde is, is een
uitspraak van de Afdeling van 26juni2013. In de desbetref
fende zaak Waren hogere waarden vastgesteld voor een nog
te bouwen school die 80 meter is gelegen vanaf de A2. Het
bevoegd gezag heeft de ouders — volgens de Afdeling ten
onrechte — niet aangemerkt als belanghebbende, omdat zij
op 750 meter afstand wonen van de school en daarop geen
zicht hebben. Volgens de Afdeling zijn de ouders echter Wel
belanghebbende. De Afdeling toetst daarbij of de ouders
rechtstreeks in hun belangen worden geraakt. Dat is vol
gens de Afdeling het geval. De kinderen van de ouders zul
len namelijk — zodra deze school is gerealiseerd — naar de
desbetreffende school gaan en geluidsbelasting van de A2
ondervinden.10
Het belanghebbendebegrip Wordt in het kader van de We
genwet op dezelfde Wijze uitgelegd als in het kader van de
Awb. Dat overweegt de Afdeling — onder verwijzing naar
een uitspraak van 8 augustus 201211 — in een uitspraak van
21 augustus 2013.12 In de uitspraak beoordeelt de Afdeling
uiteindelijk aan de hand van het zichtcriterium of appel
lante kwalificeert als belanghebbende. In de desbetreffende
zaak was een voetpad aan het openbaar verkeer onttrokken
op grond van de Wegenwet. Appellant stelt daarbij belang
hebbende te zijn. Dat is volgens de Afdeling niet het geval,
nu appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij zicht
heeft op het voetpad vanuit haar woning. De redenering
van de Afdeling in dit verband kan ik-~ evenals de annotator
Tolsma — niet helemaal volgen nu de Afdeling overweegt dat
de ‘ruimtelijke uitstraling’ niet dusdanig is dat de woon- en
leefomgeving van appellant daardoor wordt beïnvloed. De
ruimtelijke uitstraling is doorgaans van belang bij ruimte
lijke ordeningsbesluit en daarvan is in casu geen sprake.

Ook nog steeds vaste jurisprudentie is dat een concurrent
als belanghebbende kan worden aangemerkt als de concur

rent in i) hetzelfde marktsegment; en ii) hetzelfde verzor
gingsgebied werkzaam is.13
2.3
Onderdelenfuik
Sinds 2011 is duidelijk dat een omgevingsvergunning die
betrekking heeft op samenstel van vergunningplichtige
activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 Wabo en artikel 2.2
Wabo elke vergunde activiteit op zichzelf bezien een be
sluit onderdeel vormt als bedoeld in artikel 6:13 Awb. Uit
een uitspraak van 27 september 2013 lijkt te volgen hoe de
onderdelenfuik werkt als er sprake is van onlosmakelijke
samenhangende activiteiten, Ik spreek hier bewust over
‘lijkt te volgen’ omdat in de uitspraak niet expliciet staat dat
sprake is van onlosmakelijke samenhangende activiteiten
als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 Wabo. Ik ga er wel t’anuit dat
daarvan sprake is. In die zaak was namelijk een vergunning
verleend voor i) een verandering van een inrichting voor een
uitbreiding van het aantal varkens en rundvee (artikel 2.1
lid 1 onder e Wabo); en ii) voor het bouwen van mestkelders
en het plaatsen van een kelderput (artikel 2.1 lid 1 onder a).
Op basis van deze feiten vermoed ik dat er sprake is van on
losmakelijke samenhang, omdat een en dezelfde feitelijke
activiteit vermoedelijk tegelijkertijd onder twee verbods
bepalingen valt van artikel 2.1 lid 1 Wabo . Het beroep van
appellant was volgens de Afdeling terecht niet-ontvankelijk
verklaard voor zover het was gericht tegen de activiteit bou
wen. De door appellant naar voren gebrachte zienswijze had
namelijk uitsluitend betrekking op de activiteit verandering
van de werking van de inrichting.14 Aldus blijkt dat de on
derdelenfuik niet anders wordt uitgelegd als het gaat om
activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen,15
2.4
Beroep
In een uitspraak van 31juli 2013 oordeelde de Afdeling dat
een beroepstermijn niet was aangevangen. Het bevoegd ge
zag had namelijk niet op tenminste één niet-elektronische
wijze kennis gegeven van het besluit. Ingevolge artikel 6:8
lid 4 Awb vangt de beroepstermijn aan met ingang van de
dag waarop het besluit overeenkomstig artikel 3:44, lid 1,
onderdeel a, Awb ter inzage is gelegd. Artikel 3:44 lid 1, on
der a, Awb verwijst naar artikel 3:12 Awb voor de wijze van
kennisgeving. Op de kennisgeving is artikel 2:14 lid 2 Awb
van toepassing. Uit die bepaling volgt dat verzending niet
uitsluitend elektronisch mag plaatsvinden. De Afdeling sluit
hierbij aan bij de jurisprudentie over de wijze van kennisge
ving op grond van artikel 3:12 lid 1 Awb waaruit dit reeds
volgde.10
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Als een appellant in beroep louter verwijst naar de zienswijzen, dan mag dit beroep niet louter kennelijk ongegrond
worden verklaard op grond van artikel 8:54 Awb. De Afde
ling zal in dergelijke gevallen met analoge toepassing van
artikel 6:6 van de Awb, de indiener bij brief uitnodigen
binnen een nadere termijn van vier weken (of ingeval de
Chw van toepassing is: twee weken) alsnog schriftelijk toe
te lichten waarom de reactie van het bestuursorgaan dan
wel de rechtbank of voorzieningenrechter onjuist is. Voor
de praktijk is het daarnaast relevant om te vermelden dat
voor deze handelwijze volgens de Afdeling geen aanleiding
bestaat als in het beroepschrift of hoger beroepschrift één
of meer beroepsgronden wel van een toelichting zijn voor
zien, maar voor de overige beroepsgronden louter is verwe
zen naar een eerder ingediende zienswijzen, bezwaren of
beroepsgronden.”
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
heeft bepaald dat de redelijke termijn die als uitgangspunt
geldt voor de afdoening van bestuursrechtelijke geschillen
in totaal vier jaar bedraagt; voor de bezwaar- en beroepsfase tezamen 2 jaar en voor het hoger beroep ook 2 jaar.
Gezamenlijk dus 4 jaar. Wordt deze termijn overschreden
dan moet de overheid €500 aan immateriële schadevergoe
ding betalen voor ieder halfjaar overschrijding. Voor de be
zwaarfase wordt daarbij uitgegaan van een termijn van een
halfjaar, voor de procedure bij de rechtbank van anderhalf
jaar.18
Ten slotte wijs ik erop dat het nog steeds vaste jurispru
dentie is dat na het toepassen van een bestuurlijke lus geen
nieuwe beroepsgronden mogen worden aangevoerd.’9
2.5
Na vernietiging
Het is nog steeds vaste rechtspraak dat na vernietiging door
een rechter van een besluit het aan het bevoegd gezag is
om te bepalen of wordt teruggevallen op de procedure die
aan het vernietigde besluit ten grondslag lag of dat de ge
hele procedure opnieuw moet worden doorlopen. Onder
omstandigheden kan het uit een oogpunt van zorgvuldige
voorbereiding van een besluit, mede gelet op het verhandel
de in de eerste procedure en de aard en ernst van de gebre
ken die tot vernietiging hebben geleid, niet passend zijn om
terug te vallen op de eerdere procedure en moet een nieuw
ontwerpbesluit worden opgesteld en ter inzage worden ge
legd. In een uitspraak van 31juli 2013 overweegt de Afde
ling mijns inziens terecht dat er door appellanten geen om
standigheden zijn aangevoerd waarom het bevoegd gezag
in die zaak niet mocht terugvallen op de eerder gevolgde
procedure. De appellanten hadden er enkel op gewezen dat
sinds het indienen van de aanvraag veel is veranderd: het

aantal omwonenden is bijvoorbeeld sterk toegenomen als
gevolg van de bouw van een nieuwe woonwijk. Dat lijken
mij niet direct redenen waarom niet mag worden terugge
vallen op de eerder gevolgde procedure. De Afdeling onderbouwt summier waarom mocht worden teruggevallen op
de gevolgde procedure.29
Een recent voorbeeld van een uitspraak waarin volgens de
Afdeling ten onrechte was teruggevallen op de eerder ge
volgde procedure biedt een uitspraak van 17juli 2013. Het
eerdere besluit was in die zaak vernietigd, omdat het luchtkwaliteitsonderzoek niet met het ontwerpbesluit ter inzage
had gelegen. Dit gebrek heeft de Afdeling bestuursrecht
spraak niet gepasseerd met artikel 6:22 Awb, omdat niet
was gebleken dat derden daardoor niet waren benadeeld.
Verder zijn na vernietiging nieuwe onderzoeksrapporten
opgesteld op basis waarvan de nieuwe vergunning is ver
leend. Onder deze omstandigheden is het vanuit een zorg
vuldige voorbereiding van een besluit volgens de Afdeling
niet passend om te volstaan met de eerdere procedure en
had een nieuw ontwerpbesluit moeten worden opgesteld en
ter inzage moeten worden gelegd. De rechtsgevolgen wor
den niet in stand gelaten.21

3.

3.1
Inleiding
In het navolgende signaleer ik uitspraken met betrekking
tot de omgevingsvergunning voor milieu als bedoeld in ar
tikel 2.1 lid 1 onder e Wabo. In het bijzonder wordt ingegaan
op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor milieu
(paragraaf 3.2), het begrip inrichting in de zin van de Wm
(paragraaf 3.3). MER bij de verlening van een omgevingsver
gunning voor milieu (paragraaf 3.4), het beoordelingskader
van de omgevingsvergunning voor milieu (paragraaf 3.5),
bepaalde milieuaspecten (paragraaf 3.6) en de verande
ringsvergunning, wijzigen of intrekken van een vergunning
en een revisievergunning (paragraaf 3.7).
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13e aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
milieu

3.2

Grondslag van de aanvraag
In mijn vorige overzichtsartikel in dit tijdschrift signaleerde
ik reeds de wijziging in de Wabo in 2013 vanwege de im
plementatie van de Richtlijn Industriële Emissies (Richtlijn
2O10/75/EU)22 waardoor — kort samengevat — voortaan de
grondslag van de aanvraag mag worden verlaten als het be
voegd gezag ambtshalve de vergunning wijzigt.23 Daartoe
is in mei 2013 artikel 2.31a aan de Wabo toegevoegd. Uit
20
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het nieuwe artikel 2.31a Wabo volgt dat de grondslag van de
aanvraag mag Worden verlaten (voorschriften aan de ver
gunning mogen worden verbonden die strekken tot toepas
sing van andere technieken dan die in of bij de aanvraag zijn
verstrekt) in het geval dat het bevoegd gezag de vergunning
ambtshalve actualiseert.24 Door deze wijziging wordt öok
tegemoet gekomen aan de kritiek die in de praktijk bestond
over onmogelijkheid om de grondslag van de aanvraag in
dergeljlce gevallen te verlaten. Over dit nieuwe artikel 2.31a
Wabo bestaat voor zover mij bekend vooralsnog geen juris
prudentie.
Voor andere gevallen dan dein artikel 2.31a Wabo bedoelde
gevallen — zoals bij vergunningverlening, een veranderings
vergunning of een revisievergunning — is het nog steeds
vaste jurisprudentie dat de grondslag van de aanvraag niet
mag worden verlaten.25 Een voorbeeld biedt een uitspraak
van de Afdeling van 25september2013 waarin het bevoegd
gezag is afgeweken van de aangevraagde begrenzing van
de inrichting. Volgens de aanvraag viel een in- en uitrit van
de inrichting buiten de inrichting. Bevoegd gezag vergunde
echter een inrichting waarvan de in- en uitrit wél deel uit
maakt. De Afdeling keurt die handelwijze van het bevoegd
gezag mijns inziens terecht af. De Afdeling overweegt dat
het aan degene is die de vergunning aanvraagt om te be
palen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Het
bevoegd gezag moet op die aanvraag beslissen. De om
standigheid dat de feitelijke of historische situatie wellicht
anders is dan uit de aanvraag volgt, maakt dat niet anders.
Wanneer de vergunning wordt verleend is het aan de drijver
om de inrichting in overeenstemming met de vergunning in
werking te hebben, aldus de Afdeling.26
Aldus blijkt uit deze zaak dat de aanvraag bepalend is voor
het antwoord op de vraag wat nu wel en niet tot de inrich
ting behoort. In het kader van de vraag of er al dan niet spra
ke is van één of meerdere inrichtingen oordeelt de Afdeling
op vergelijkbare wijze. Daarop ga ik in paragraaf 3.3 in.

Wijzigen aanvraag
Een andere vaste lijn in de jurisprudentie is nog steeds dat
de aanvraag na de ter inzage legging 3.4 Awb mag worden
gewijzigd zonder deze opnieuw ter inzage te leggen. Dat
mag echter alleen als derden daardoor niet worden bena
deeld. Een voorbeeld biedt een uitspraak van de Afdeling
van 21 augustus 2013. In die zaak werden derden wel be
nadeeld door de wijziging van de aanvraag na de ter inzage
legging. omdat de geluidshinder door die wijziging volgens
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de Afdeling zou toenemen. De aanvraag was derhalve ten
onrechte niet opnieuw ter inzage gelegd.2’
Uit een uitspraak van 22 mei 2013 volgt dat het feit dat een
aanvraag voor ter inzagelegging wordt aangevuld niet bete
kent dat de datum van aanvulling als datum geldt waarop
de aanvraag is ingediend. In die zaak was de vraag aan de
orde of de Wabo of de Wm van toepassing is op de verleende
vergunning. Uit het overgangsrecht, zoals dat is opgenomen
in artikel 1.2 lid 2 Invoeringswet Wabo, volgt dat de wets
wijzigingen niet van toepassing zijn, omdat de aanvraag
om een revisievergunning voor de inwerkingtreding van de
Wabo — op 15 maart 2007 — is ingediend. Volgens de Afde
ling brengt de omstandigheid dat de aanvraag daarna nog is
aangevuld en daarin wijzigingen zijn aangebracht niet mee
dat niet langer van 15 maart 2007 als de datum van indie
ning van de aanvraag kan worden uitgegaan. Uit de stuk
ken blijkt dat het college nadere op 11 april 2011 ingekomen
stukken slechts als een aanvulling van de op 15 maart 2007
ingediende aanvraag heeft gezien. Dat die aanvraag geen
stempel bevat leidt niet tot een ander oordeel. Daartoe is
van belang dat op het voorblad van de aanvraag van 11 april
2011 een stempel met de datum van het bestreden besluit is
geplaatst met de tekst behoort bij de aanvraag van 15maart
2007, aangevuld d.d. 11 april 2011’. Voorts is op de eerste
pagina van het bestreden besluit vermeld dat de aanvraag
op 15 maart 2007 is ontvangen. Ook op andere plaatsen in
het bestreden besluit komt naar voren dat de op 15 maart
2007 ingediende aanvraag is beoordeeld. Voorts is het vol
gens vaste jurisprudentie (bijvoorbeeld de uitspraak van de
Afdeling van 27 oktober 2010 in zaaknummer 200910164/1/
M2) mogelijk om een aanvraag om milieuvergunning voor
de terinzagelegging van het ontwerpbesluit te wijzigen of
aan te vullen. Derhalve heeft [appellant] tevergeefs gesteld
dat er verschillen bestaan tussen de op 15 maart 2007 in
gediende en de later aangevulde aanvraag. De wijzigingen
hebben immers voor de terinzagelegging van het ontwerpbesluit plaatsgevonden.28
3.3
Begrip inrichting
In artikel 2.1 Wabo is ‘een project’ het aangrijpingspunt van
de regulering (artikel 2.1 lid 1 aanhef Wabo). Voor een om
gevingsvergunning voor het milieu (artikel 2.1 lid 1 aanhef
en onder e Wabo) is nog steeds het begrip inrichting aan
grijpingspunt. Voor het antwoord op de vraag of sprake is
van een vergunningplichtige inrichting moeten drie stap
pen worden gezet die ik hier volledigheidshalve samenvat.
1. Eerst moet worden bezien of sprake is van een inrich
ting in de zin van artikel 1.1 lid 1 Wm (artikel 1.1 lid 3
jo. artikel 1.1 lid 4Wabojo. artikel 1.1 lid 1 Wm).
2. Daarna moet worden nagegaan of die inrichting is aan
gewezen als milieurelevante inrichting in bijlage 1 van
het Bor (artikel 2.1 lid 1 Bor).

27
28

ABRvS 21 augustus 2013. EcLI:NL:Rvs:2013:793,JM 2013)154, m.nt. N.G.
Hoogstra en HO. Tolsma.
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3.

Ten slotte moet die aangewezen inrichting in bijlage
1 van het Bot zijn aangewezen als vergunningplichtig
(artikel 2.1 lid 2 Bot).

Een voorbeeld van een uitspraalc over de eerste stap, biedt
een uitspraak van de Afdeling van 25september2013. Hoe
wel de uitspraak past in de lijn van jurisprudentie over het
inrichtingenbegrip in artikel 1.1 lid 1 Wm, bespreek ik de
uitspraak hier kort omdat er de laatstejaren niet veel voor
beelden zijn waarin het criterium ‘pleegt te worden ver
richt’ aan de orde is. Volgens vaste jurisprudentie is daarvan
sprake als een activiteit gedurende een langere periode (van
tenminste zes maanden) plaatsvindt, of regelmatig plaats
vindt (bijvoorbeeld wekelijks). Uit die uitspraak volgt dat
het jaarlijks terugkerende evenement Park Hilaria geen be
drijvigheid is die ‘pleegt te worden verricht’. Hierbij wordt
in aanmerking genomen dat het evenement plaatsvindt
binnen een korte periode van 21 dagen, inclusief op- en
afbouw, zodat Park Hilaria geen activiteit is die een lange
periode continu plaatsvindt. De omstandigheid dat het Park
Hilaria een jaarlijks terugkerend evenement is, maakt dat
niet anders. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat Park
Hilaria sinds 2002 op verschillende data in augustus heeft
plaatsgevonden. Daarnaast is de omvang van Park Hilaria
de afgelopen jaren veel gewijzigd. Park Hilaria is dus vol
gens de Afdeling niet steeds één en dezelfde activiteit die
met een zekere regelmaat wordt verricht. Nu Park Hilaria,
daargelaten of aan de overige criteria wordt voldaan, geen
bedrijvigheid is die ‘pleegt te worden verricht’, kwalificeert
Park Hilaria niet als een inrichting in de zin van artikel 1.1
van de Wm.29
Uit een uitspraak van 22januari 2014 volgt dat er volgens
de Afdeling geen sprake is van een inrichting als bedoeld in
artikel 1.1 lid 1 Wm als er sprake is van kosteloos gebruik
door een ieder van een skatebaan. Daardoor geldt er ook
geen vergunningplicht. Voor zover mij bekend gebeurt het
niet vaak dat de Afdeling vanwege kosteloos gebruik stelt
dat geen sprake is van een inrichting in de zin van artikel
1.1 lid 1 Wm. Het bevoegd gezag had geweigerd om handha
vend op te treden ten aanzien van de skatebaan, Eén van de
redenen daarvoor is dat de skatebaan volgens het bevoegd
gezag — anders dan appellante stelt — niet kwalificeert als
een inrichting in de zin van de Wm. De omstandigheid dat
de skatebaan volgens de Afdeling niet lcwalificeert als in
richting als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 Wm, is gelegen in
het enkele feit dat de skatebaan ‘door iedereen kosteloos
kan worden gebruikt’. Hoewel de Afdeling dat niet zegt, is
het al dan niet ‘kosteloos kunnen gebruiken’ een feit dat van
belang is voor het antwoord op de vraag of sprake is van ac
tiviteiten die ‘bedrijfsmatig’ worden verricht als bedoeld in
artikel 1.1 lid 1 Wm. Voor dat criterium wordt vrijwel altijd
van belang geacht of is gebleken van een op winst gerichte
bedrijfsmatige exploitatie of van bedrijfsmatige commerci
ele activiteiten. Hoewel de uitspraak in zoverre past in de
29
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lijn van jurisprudentie over het begrip inrichting had een
nadere motivering ter zake niet misstaan. Zo had de Af
deling expliciet kunnen ingaan op de vraag waarom geen
sprake is van activiteiten die in een ‘bedrijfsmatige omvang’
worden verricht (zie artikel 1.1 lid 1 Wm). Of is de Afdeling
van mening dat door het enkele kosteloos gebruik er geen
sprake kan zijn van een inrichting? Dat wordt nu niet duide
lijk uit de uitspraak.3°
lngevolge artikel 1.1 lid 4 Wm worden als één inrichting
beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling be
horende installaties die onderling technische, organisatori
sche of functionele bindingen hebben en in elkaars onmid
dellijke nabijheid zijn gelegen. Over de vraag of sprake is van
één inrichting in de zin van de Wm, is het afgelopenjaar een
aantal uitspraken gewezen.31 Die uitspraken passen — voor
zover ik dat zo gauw overzie — in de vaste jurisprudentielij
nen over het begrip één inrichting. Ik signaleer hier kort een
uitspraak waarin de Afdeling twee aspecten daarvan be
noemd, omdat die niet vaak expliciet aan de orde zijn. In de
eerste plaats is voor het bestaan van voldoende bindingen,
als bedoeld in artikel 1.1 lid 4 Wm, het niet noodzakelijk dat
alle drie de in artikel 1.1 lid 4 Wm vermelde bindingen aan
wezig zijn. In de tweede plaats is één enkele binding, gelet
op het vereiste van onmiddellijke nabijheid, niet voldoende
om uit te gaan van één inrichting, aldus de Afdeling.32
Zoals ik in mijn vorige overzichtsartikel al vermeldde, is
het de bedoeling dat het begrip inrichting niet meer het
aangrjpingspunt voor de regulering is. Dat zal in de Om
gevingswet zijn ‘een milieuactiviteit, voor zover het betreft
een activiteit als bedoeld in bijlage 1 bij de Richtlijn 201 0/75/
EU of een andere bij algemene maatregel van bestuur aan
gewezen activiteit’.33 Mij is nog niet duidelijk hoe dit begrip
moet worden toegepast. Daarop wordt in dit artikel niet
verder ingegaan. Te meer nu naar verwachting in juni van
dit jaar het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zal gaan.
Afgewacht moet worden of de voornoemde formulering is
gewijzigd.
3.4
MEI? hij milieuvergunningver(enjng
Uit een uitspraak van 26juni 2013 blijkt dat er volgens de
Afdeling geen MER nodig is als de in het geding zijnde in
richting niet een inrichting is zoals omschreven in het Be
sluit mer 1994, in casu een inrichting voor het vervaardigen
van conserven nu producten niet in glas of blik worden ver
pakt (categorie D35c Besluit met 1994). Volgens de anno
tatoren Soppe en Gundelach kiest de Afdeling een restric
tieve uitleg en was een extensieve uitleg volgens hen goed
mogelijk geweest. Zij verwijzen daarbij naar nationale en
Europese jurisprudentie en het in 2008 door de Europese

30
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ABRvS 22Januari2014, EcLI:NL:Rvs:2014:107,M en fl2014,59 m.nt.V.M,y,
van ‘t Lam.
Bijvoorbeeld ABRvS22Januari 2014, EcLI:NL:Rvs:2014:1o7, Men 112014/59,
m.nt. v.M.Y. van ‘t Lam; ABRv5 19 maart2014, EcLI:NL;Rvs:2o14:937.
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Commissie opgestelde document ‘Directive 85/337/EEC 0fl
the assessment of the effects of certain public and private
projects on the environment (EIA Directive); lnterpretation
of definitions of certain categories of annex 1 and II of the
EIA Directive’. Categorie D35c Besluit mer vormt een imple
mentatie van een project dat in bijlage II van MER-richtljn
(Richtlijn 85/337/EEG) is opgenomen, te weten conservenfa
brieken voor dierlijke en plantaardige producten. De projec
ten in bijlage II behelzen activiteiten waarvoor de lidstaten
dienen te bepalen of het project moet worden onderworpen
aan een milieueffectbeoordeling. Daarnaast volgt uit deze
uitspraak dat het door appellanten aangehaalde arrest van
het Hof van Justitie van 15 oktober 2009 waaruit volgt dat
aan de hand van bijlage III moet worden beoordeeld of een
project die onder de drempelwaarden valt toch niet alsnog
onder de reikwijdte van de MER-richtlijn valt, niet van be
tekenis is. Het arrest heeft volgens de Afdeling immers geen
betrekking op activiteiten die niet in de MER-richtljn zijn
genoemd.34
In dit verband wijs ik op een uitspraak waaruit volgt dat
het niet eenvoudig is om te bepalen hoe in het kader van
een m.e.r.(beoordeling) moet worden omgegaan met in
elkaars nabijheid gelegen projecten. In de desbetreffende
zaak is vergunning verleend als bedoeld in de ontgrondin
genwet voor het ontgronden van een aantal percelen in de
gemeente Druten (Uivermeertjes Zuid). Er was geen MER
-beoordeling verricht. Vanwege de cumulatie van projecten
stelt de Afdeling echter vast dat er sprake is van een MER
beoordelingsplicht. De Afdeling overweegt dat daarvan op
grond van artikel 7.2 lid 1 onder bjo. artikel 2 lid S onder b
Besluit merjo. bijlage III MER-richtlijn sprake was, vanwege
twee ontgrondingen die in de nabijheid van Uivermeertjes
Zuid zijn voorzien, namelijk Geertjesgolf en Deesterkaap. De
cumulatie van projecten is voor de Afdeling reeds voldoen
de om een MER-beoordelingsplicht aan te nemen. De enkele
mededeling van het college dat effecten in hun samenhang
zullen worden beschouwd bij de MER-procedures die zul
len worden doorlopen voor de andere ontgrondingen, geeft
geen aanleiding voor een ander oordeel. Volgens Soppe en
Gundelach en volgens Collignon en Van Oosten had de Afde
ling ook kunnen nagaan of de ontgrondingen tezamen wel
licht als één samenhangende activiteit zouden kwalifice
ren (ook wel het ‘samenhangcriterium’ genoemd). Ook zou
volgens laatstgenoemden wellicht van één activiteit sprake
geweest kunnen zijn als de ontgronding van Uivermeertjes
Zuid kan worden beschouwd als een afzonderlijke fase van
dezelfde activiteit, of er zou mogelijk sprake kunnen zijn
van ‘voorzienbaarheid’. In dit verband ga ik daarop niet na
der in. Relevant is wel het gevolg van de eventuele conclusie
dat er sprake zou zijn geweest van één activiteit vanwege
een van deze redenen. In dat geval zou namelijk de drempel
van de desbetreffende MER-categorie worden overschre
den waardoor er om die reden een MER-beoordeling had
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moeten worden verricht.35 Aldus blijkt dat er verschillende
manieren zijn om in het kader van een MER(beoordelings)
plicht om te gaan met activiteiten die in elkaars nabijheid
worden verricht.
Uit een uitspraak van de Afdeling van 3 juli 2013 lijkt te
volgen dat voor een informele MER-beoordeling specifiek
moet worden getoetst aan dein bijlage III van MER-richtlijn
genoemde factoren. Appellant voert aan dat bij de beoorde
ling of een milieueffectrapport opgesteld moet worden ten
onrechte niet specifiek is ingegaan op de in bijlage III van
richtlijn vermelde factoren. De Afdeling concludeert dat ap
pellant niet kan worden gevolgd in zijn standpunt dat geen
beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van de in bij
lage III van de Richtlijn vermelde factoren. Appellant heeft
evenmin aannemelijk gemaakt dat de beoordeling zodanige
gebreken vertoont dat deze ondeugdelijk moet worden ge
acht. Het college heeft zich dan ook in redelijkheid op het
standpunt kunnen stellen dat vanwege de inrichting niet
zodanige milieueffecten te verwachten zijn dat een milieu
effectrapport diende te worden opgesteld. Ik merk op dat
ik uit de uitspraak niet afleid dat een expliciete toets heeft
plaatsgevonden aan de criteria van bijlage III van de Richt
lijn. De Afdeling en het bevoegd gezag lijkende uiteindelijke
conclusie dat geen MER-beoordeling nodig is, af te leiden uit
verschillende milieuonderzoeken die zijn verricht voor de
desbetreffende vergunningaanvraag.36

Het beoordelingskader

3.5

BBT- conclusies
Vanwege de implementatie van de Richtlijn industriële in
stallaties (Richtlijn 2010/75/EU) is onder andere aan artikel
5.4 Bor” en artikel 9.2 Mor36 toegevoegd dat rekening moet
worden gehouden met BBT-conclusies. Een BBT-conclusie is
een document met de conclusie over de beste beschikbare
technieken, vastgesteld overeenkomstig artikelen 13 lid 5
en lid 7 van de Richtlijn 201 Of 75/EU. Vooralsnog zijn er voor
zover mij bekend nog geen uitspraken over deze wijzigin
gen van het Bor en Mor. Op deze wijzigingen wordt daarom
in dit artikel niet nader ingegaan.

Kosten effectiviteit
Al eerder is in jurisprudentie de vraag aan de orde geweest
of de kosteneffectiviteit van een bepaalde maatregel moet
worden bezien. In het kader van de vergunningverlening
wordt dan doorgaans door het bedrijf dat de maatregel
moet toepassen aangevoerd dat een maatregel niet van haar
kan worden gevergd, omdat die maatregel niet kosteneffec
35
36
37
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ABRv5 3juli2013, EcLl:NL:RVS:2013:149, DR 2013(129, m.nt. A. collignon
enj.c.van Oosten, Men R 2013)127, m.nt. M.A.A.soppe enj. Gundelach.
ABRvs3juIi 2013, EcU:NL:Rvs:2013:114.
Stb.2012, 552.
Richtlijn 2O10/75)EU van het Europees parlement en de Raad van 24 no
vember 2010 inaake industriële emissies (geïntegreerde preventie en be
strijding van verontreiniging. De richtlijn is op 6januari 2011 in werking
getreden en moeat 1januari2013 zijn geimplementeerd. Stcrr.24 novem
ber 2012, 21373. De wijziging van artikel 9.2 Mor is op 1januari 2013 in
werking getreden.
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tief is.39 Ook het afgelopen jaar is die vraag in jurisprudentie
aan de orde geweest. Uit een uitspraak van de Rechtbank
Gelderland van 11juni2013 volgt dat de kosteneffectiviteit
in beginsel moet worden geacht te zijn afgewogen in het
BRER Als dat niet het geval is, dan moet deze nader wor
den bezien. In de betreffende zaak is de Icosteneffectiviteit
van de emissie reducerende maatregelen niet afgewogen in
de BREF. Aan de hand van de NeR wordt beoordeeld of de
maatregel kosteneffectief is.4° Deze uitspraak sluit in zo
verre aan bij eerdere jurisprudentie.41 Deze jurisprudentie
lijkt mij onverkort relevant bij een BREF-conclusie. Ik zie
althans geen reden waarom de Afdeling in dat geval anders
zou oordelen.

Alleen aan BBT voldoen is niet altijd voldoende
Het is nog steeds vaste jurisprudentie dat ook ingeval aan
BBT wordt voldaan, verdergaande voorschriften kunnen
worden opgelegd. Een voorbeeld biedt een uitspraak van 23
juni2013 waarin een revisievergunning is verleend voor een
inrichting voor het opslaan en verwerken en bewerlcen van
schaal- en weekdieren, vis en garnalen. In de inrichting vin
den verschillende processen plaats waardoor geuroverlast
kan optreden. In de voorschriften is onder meer opgenomen
dat de geuremissie van de inrichting bij geurgevoelige ob
jecten geen aanleiding mag geven tot onevenredige geurhinder. De term ‘onevenredige geurhinder’ is naar oordeel
van de Afdeling onvoldoende bepaald en daarmee in strijd
met de rechtszekerheid. Dit voorschrift is derhalve niet toe
reikend voor de voorkoming of beperking van geurhinder.
De Afdeling overweegt dat het bevoegd gezag weliswaar
heeft overwogen dat aan het vereiste van beste beschikbare
technieken wordt voldaan, doch hiermee staat niet vast dat
er geen onaanvaardbare geurhinder kan optreden. Gelet op
de aard en de omvang van de inrichting lag het derhalve vol
gens de Afdeling op de weg van het bevoegd gezag om een
geuronderzoek te verrichten en het aanvaardbare geurhin
derniveau vast te stellen, waaraan de resultaten van het on
derzoek kunnen worden getoetst. Met de voorschriften 6.3
en 6.4, die als vangnetbepaling dienen voor het geval geurhinder optreedt, kon in dit geval in redelijkheid niet worden
volstaan, aldus de Afdeling. Aangezien de mate van geurhinder mede bepalend is voor de vraag of de vergunning
kan worden verleend, wordt het gehele besluit vernietigd.42
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Bepaalde milieuaspecten afzonderlijk bezien

3.6

Geluid
Bij de beslissing op een aanvraag voor een milieuvergun
ning moesten — kort samengevat — de geldende geluids
grenswaarden in acht worden genomen (artikel 8.8 lid 3
onder a Wm (oud)). Een van de in de Wm (oud) genoemde
geluidsgrenswaarden was de waarde die geldt voor een
zone de geluidbelasting vanwege het industrieterrein. Bui
ten die zone mag die waarde de 50 dB(A) niet te boven gaan
(53 WGH). Een uitzondering gold indien blijkens de aan
vraag de geluidbelasting van het gehele industrieterrein
niet toeneemt (artikel 8.8 lid 5 Wm (oud)). Volgens de Afde
ling moet artikel 8.8 lid S Wm (oud) zo worden gelezen dat
de daarin geregelde uitzondering van toepassing is indien
de geluidbelasting vanwege het industrieterrein op geen
enkele plaats toeneemt. Het bevoegd gezag had het artikel
volgens de Afdeling verkeerd uitgelegd. De lezing van het
bevoegd gezag is namelijk dat aan de genoemde uitzonde
ring is voldaan omdat door de vergunde situatie ter plaatse
van de zonebewakingspunten waarop de grenswaarde van
50 dB(A) reeds werd overschreden, geen toename van de ge
luidbelasting plaatsvindt en dat ter plaatse van de overige
zonebewakingspunten de geldende grenswaarde van 50
dB(A) in acht wordt genomen. Die lezing is onjuist volgens
de Afdeling omdat op geen enkel punt de geluidbelasting
toeneemt.43 Voor zover mij bekend kent de Wabo deze uit
zonderingsbepaling niet, zodat deze uitspraak in het kader
van de Wabo niet relevant is.

Gezondheidsrisico~s
Uit een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 31
december 2013 volgt dat het bevoegd gezag wat betreft ge
zondheidsrisico’s van de inrichting onvoldoende gevolg had
gegeven aan een tussenuitspraak van dezelfde rechtbank.
Er was destijds een omgevingsvergunning voor milieu ver
leend voor het veranderen van een legkippenhouderij, In
een tussenuitspraak overweegt de rechtbank dat volksge
zondheid een aspect is dat bij de beoordeling van de ver
gunningaanvraag moet worden getoetst. Het bevoegd ge
zag is opgedragen om nader te onderzoeken of de mogelijke
negatieve effecten op de volksgezondheid van een zodanige
ernst kunnen zijn dat hierin aanleiding is gelegen om de
vergunning te weigeren of daaraan nadere voorschriften
te verbinden.44 In de reactie op de tussenuitspraak van de
rechtbank is een voldoende beschrijving gegeven van de
hygiënemaatregelen bij vergunninghoudster. Als deze be
schreven maatregelen in acht worden genomen, is geen
sprake van een onaanvaardbaar risico voor de volksgezond
heid. Het bestreden besluit verplicht vergunninghoudster
echter niet om de inrichting in werking te hebben en te
houden met inachtneming van de beschreven maatregelen.
De beschrijving van maatregelen maakt namelijk geen on
derdeel uit van de aanvraag en bevoegd gezag heeft geen
43
44
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daartoe strekkend voorschrift aan het bestreden besluit
willen verbinden. Volgens de rechtbank heeft het bevoegd
gezag een eigen verantwoordelijkheid om te waarborgen
dat volksgezondheidsrisico’s vanwege de verspreiding van
ziektekiemen niet zullen optreden buiten de inrichting en
kan niet volstaan met verwijzing naar de Gezondheids-’ en
welzijnswet voor dieren. Deze wet is primair gericht op liet
welzijn voor dieren en de veiligheid van de mensen die met
de dieren omgaan. Daarom ziet de rechtbank aanleiding zelf
in de zaak te voorzien en een voorschrift op te nemen bm
vergunninghoudster te verplichten de inrichting in werking
te hebben conform de beschrijving van de hygiënemaatre
gelen.45
Parkeer- en verkeerhinder
In mijn vorige kroniek wees ik al op de koerswijziging ten
aanzien van parkeer- en verkeershinder. Volgens de Afde
ling betreft het belang van het voorkomen of beperken van
parkeer- en verkeershinder anders dan in eerdere uitspra
ken niet het belang van de bescherming van het milieu in
de zin van artikel 8.10 en 8.11 Wm (thans: 2.14 en 2.22 Wabo
en artikel 5.3 Bor). Sindsdien kunnen de gevolgen van het
in werking zijn van de inrichting met betrekking tot het
voorkomen of beperken van parkeer- en verkeershinder
geen aanleiding meer vormen voor het bevoegd gezag om
de gevraagde vergunning te weigeren of om daaraan voor
schriften te verbinden. Dat kan immers alleen als sprake
is van het belang van de bescherming van het milieu in de
zin van artikel 2.14 en 2.22 Wabo en artikel 5.3 Bor of als er
ruimte is voor een aanvullende toets.46 Deze lijn is bevestigd
in ABRvS 5juni 2013.~’
Afvalstof
In een uitspraak van 5 juni 2013 interpreteert de Afdeling de
term ‘bemiddelen’ van artikel 10.55 Wm. Dat artikel bevat
een verbod tot het vervoeren, verhandelen of bemiddelen
van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen zonder
vermelding als vervoerder, handelaar of bemiddelaar. Uit de
uitspraak volgt dat de Afdeling voor de uitleg van de term
bemiddelen’ de feitelijke werkzaamheden bepalend acht.
Volgens de Afdeling is er in casu sprake van bemiddelen
omdat een (rechts)persoon haar klanten met verwerkers in
contact brengt. Dat die (rechts)persoon zichzelf ‘adviseur’
noemt maakt dat volgens de Afdeling niet anders.~
Ook het afgelopen jaar is er weer jurisprudentie gewezen
over de vraag wanneer sprake is van een afvalstof. Nog
steeds is voor het antwoord op die vraag — ondanks de Ka
derrichtlijn afvalstoffen 2008 (Richtlijn 2008/98/EG betref
fende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal rioht
lijnen) die een groot deel van de jurisprudentie codificeert
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—jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie relevant.
Hierna bespreek ik enkele zaken over de uitleg van het af
valstoffenbegrip.
In een arrest van 12 december 2013 beantwoordt het Hof
van Justitie prejudiciële vragen over de uitlegging van het
begrip afvalstof in het kader van twee strafzaken tegen res
pectievelijk Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV en
Belgian Shell NV wegens het vervoer van een partij Ultra
Light Sulphur Diesel (ULSD) die ongewild vermengd was
geraakt met methyl-tertiaire—butyl-ether van België naar
Nederland. De vraag die voorligt is of onbedoeld met een
andere stof vermengd geraakte brandstof die daardoor niet
aan de afgesproken specificaties voldoet, kwalificeert als
een ‘afvalstor in de zin van het EVOA.49 Volgens het hof is
dat niet het geval, mits de houder ervan daadwerkelijk voor
nemens is deze met een ander product vermengde partij te
rug te brengen op de markt, hetgeen ter beoordeling van
de verwijzende rechter staat. In dat geval is er volgens het
hof namelijk geen sprake van het zich ‘ontdoen van’. Het hof
overweegt:
“In dat verband is de omstandigheid dat de Belgische
klant de non-conforme Ut.SD aan Shell heeft geretour
neerd met het oog op terugbetaling van de aankoopprijs
krachtens de koopovereenkomst, van bijzonder belang.
Een klant die aldus handelt, kan niet worden beschouwd
als een persoon die voornemens was de betrokken partij
te verwijderen of er een nuttige toepassing voor te vin
den, en derhalve heeft hij er zich niet van ontdaan (,,
Voor zover mij bekend is dit de eerste keer dat een uitzon
dering wordt gemaakt ten aanzien van het begrip afvalstof
vanwege het retourneren van de stof die niet voldoet aan de
verwachtingen (non-conform). Voor een bespreking van dit
arrest verwijs ik naar de noot van Van der Veen en Dans en
Boot en Walraven.51
In een uitspraak van S april 2014 verwijst de Afdeling naar
het hiervoor besproken Shell-arrest. Volgens de Afdeling
kwalificeert stookolie niet als afvalstof als deze wordt gere—
tourneerd tegen terugbetaling van de aankoopprijs, omdat
de olie ongeschikt was als brandstof voor het schip. Stena
Weco was voornemens de ‘HSFO’ aan leverancier Cockett
te retourneren tegen terugbetaling van de aankoopprijs,
vanwege de daarin voorkomende gehaltes DCPD en styreen
die de HSFO ongeschikt maakte als brandstof voor dit schip.
De Afdeling oordeelt dat uit het Shell-arrest volgt dat Stena
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Weco daarmee niet kon worden geacht voornemens te zijn
zich van de HSFO te ontdoen.52
In een uitspraak van 5 april 2014 verwijst de Afdeling naar
het hiervoor besproken Shell-arrest. Volgens de Afdeling
kwalificeert stookolie niet als afvalstof als deze wordt gere
tourneerd tegen terugbetaling van de aankoopprijs, omdat
de olie ongeschilct was als brandstof voor het schip. Stena
Weco was voornemens de ‘HSFO’ aan leverancier Cockett
te retourneren tegen terugbetaling van de aankoopprijs,
vanwege de daarin voorkomende gehaltes DCPD en styreen
die de HSFO ongeschikt maakte als brandstof voor dit schip.
De Afdeling oordeelt dat uit het Shell-arrest volgt dat Stena
Weco daarmee niet kon worden geacht voornemens te zijn
zich van de HSFO te ontdoen.
De Hoge Raad oordeelde over de vraag of een sprake is van
een afvalstof ingeval een container huishoudelijke appara
ten bevat die door consumenten bij de detaillisten waren
teruggebracht omdat ze niet bevielen of een klein manke
ment hadden en voorts restanten van verkoopassortimen
ten die de detaillisten uit de winkel haalden. Het hof heeft
geoordeeld dat de apparaten geen stoffen of voorwerpen
betreffen die beantwoorden aan de omschrijving van het
begrip ‘afvalstof’. Het hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld
dat het voor het antwoord op de vraag of sprake is van een
‘afvalstof’ niet eerst behoefde vast te stellen of de houders
van wie verdachte de voorwerpen heeft betrokken zich van
de desbetreffende voorwerpen hebben ontdaan of voorne
mens waren zich te ontdoen. Volgens de Hoge Raad geeft
dat oordeel blijk van een onjuiste, want te beperkte uitleg
van het begrip ‘afvalstof’. De Hoge Raad vernietigt het ar
rest en verwijst de zaak terug.53 Aldus blijkt dat alsnog moet
worden bezien of de houders voornemens waren om zich
van de afvalstoffen te ontdoen. Naar ik aanneem zal het hof
bij de beoordeling daarvan de criteria kunnen toepassen
die het Europese Hof van Justitie heeft geformuleerd in het
hiervoor besproken Shell—arrest,
In een uitspraak van S februari 2014 overweegt de Afdeling
dat uien en uienschillen kwalificeren als afvalstof. De Afde
ling verwijst daarbij naar het arrest Arco-Chemie van het
Hof van Justitie waaruit volgt — kort samengevat — dat voor
de beoordeling of een stof moet worden aangemerkt als af
valstof de wetenschap dat een stof een productieresidu is,
dat wil zeggen een product dat niet als zodanig voor later
gebruik was beoogd, een belangrijke aanwijzing is. Volgens
de Afdeling zijn de uien en uienschillen productieresiduen.
De volgende omstandigheden zijn daarvoor van belang. i)
De uien en uienschillen die appellant over de weilanden
verspreidt, zijn afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie
en oorspronkelijk zijn geproduceerd voor menselijke con
sumptie. maar daarvoor niet (meer) bedoeld zijn. ii) Ter zit
ting heeft appellant verklaard dat hij de uien en uienschillen
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voor een bedrag van €2,50 tot €7,50 per ton verkrjgt van
een bedrijf, die de uien en uienschillen op haar beurt verkrijgt van producenten uit de voedingsmiddelenindustrie.
iii) Voorts heeft appellant verklaard dat een bedrijf door
deze producenten wordt betaald om de uien en uienschillen
te transporteren. iv) Appellant betaalt voor de uien, maar
de uien worden gratis naar zijn bedrijf worden getrans
porteerd. De transportkosten van de uien en uienschillen
zijn volgens hen dan ook hoger dan het bedrag dat appel
Iant voor de uien en uienschillen betaalt, zodat deze stoffen
voor de producenten een negatieve economische waarde
hebben. Derhalve kwalificeren de uien en uienschillen als
een afvalstof zijn, te weten een stof waarvan de leverancier
zich ontdoet of moet ontdoen, als bedoeld in artikel 1.1 lid
1 Wm?4

Veranderingen: veranderingsvergunning,
wijzigen of intreicken van een vergunning en een
revisievergunning

3.7

Inleiding
Voor een verandering van een inrichting bestaan er binnen
de Wabo verschillende juridische regimes.
De zogenaamde milieu neutrale wijziging; dit betreft
de voormalige 8.19 Wm melding die in de Wabo voort
aan vergunningplichtig is. De reguliere voorbereidings
procedure geldt voor deze vergunning (artikel 3.10 lid 3
Wabo).
De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (hier
na: OBM).
Een veranderingsvergunning (artikel 2.1 lid 1 onder e
Wabo).
Een revisievergunning (artikel 2.6 Wabo).
Ook kan het bevoegd gezag ambtshalve de vergunning
wijzigen (actualiseringswijziging, artikel 2,30 Wabo).
Hierna bespreek ik voor een aantal van deze juridische re
gimes enkele uitspraken die het afgelopen jaar ter zake zijn
gewezen.

OBM
Een OBM is een nieuw figuur in de Wabo sinds 1januari
2011 (artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo). De OBM is een vergun
ning die met de reguliere procedure wordt voorbereid. De
OEM bestaat uit een toestemming of een weigering. Aan de
OBM kunnen geen voorschriften worden verbonden en de
OBM kan slechts op bepaalde gronden worden geweigerd
(artikel 5.13a Bor en artikel 5.13b Bor). De OBM is daarmee
een ‘lichte(re)’vergunning dan de omgevingsvergunning
voor milieu.
Ineen uitspraak van de Afdeling van 17juli2013 is een over
gangsrechtelijke kwestie ten aanzien van de OEM aan de
orde voor agrarische activiteiten. Het overgangsrecht voor
ziet niet in de kwestie die aan de orde is, zodat de Afdeling —
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zoals zij een maand eerder ook deed55 — het overgangsrecht
ter zake aanvult. In beide zaken was door een wetswijzi
ging op een gegeven moment voor agrarische activiteiten
de OEM van toepassing (artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo) in
plaats van een reguliere vergunning (artikel 2.1 lid 1 onder
e Wabo). Het overgangsrecht voorziet in de situatie dat êen
aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor
1januari 2013 en niet voor de situatie dat voor die datum
een aanvraag voor een milieuvergunning is ingediend. Uit
de uitspraak volgt — kort samengevat— dat ook voor die si
tuaties hetzelfde overgangsrecht van toepassing is, wat be
tekent dat de vergunningvoorschriften dan gedurende drie
jaar als maatwerkvoorschriften blijven gelden.56
Uit een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 21
juni 2013 volgt dat een OBM kan worden ingetrokken op
grond van artikel 2.33 lid 2 aanhef en onder a Wabo. In dat
artikel is bepaald dat het bevoegd gezag de omgevingsver
gunning geheel of gedeeltelijk kan intrekken, voor zover
gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met ge
bruikmaking van de vergunning. In deze bepaling is geen
uitzondering gemaakt voor het geval dat voor de activiteit
een omgevingsvergunning geldt als bedoeld in artikel 23
lid 1, aanhef en onder t van de Wabo, zodat ook de ORM kan
worden ingetrokken, aldus de rechtbankY

Milieuneutrale verandering
Een omgevingsvergunning voor milieu voor een milieuneu
trale wijziging — de situaties die onder de Wm (oud) na een
zogenaamde 8.19 melding werden doorgevoerd (zie hierna)
— wordt voorbereid met de reguliere voorbereidingsproce
dure en dus niet met afdeling 3.4 Awb (artikelen 3.10 lid 3
Wabo en artikel 2,14 lid 5 Wabo). Voorts geldt een ander
beoordelingskader dan voor de reguliere omgevingsver
gunning voor milieu ex artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo (zie
randnummer 2). De vergunning voor een milieuneutrale
wijziging vervangt de oude-artikel 8.19 Wrn melding. Tot
nu toe zijn er een paar uitspraken over de uitleg van de
nieuwe regeling (artikelen 3.10 lid 3 Wabo en artikel 2.14 lid
5 Wabo). In een uitspraak van 24juli2013 is de vraag aan de
orde of het aanmeren van schepen aan de kade gedurende
de avond- en nachtperiode kan worden verwezenlijkt via
een milieuneutrale wijziging als bedoeld in de zin van arti
kelen 3,10 lid 3 Wabo en artikel 2.14 lid S Wabo. Volgens zo
wel de rechtbank als de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (Afdeling) kan dat niet. De reden is dat
er andere of grotere nadelige gevolgen zullen optredenals
gevolg van deze verandering. Een vergunning als bedoeld
in artikel 3.10 lid 3 Wabo is immers alleen mogelijk als de
verandering:
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a.

niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor
het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergun
ning zijn toegestaan;
b. er geen sprake is van de verplichting tot het maken van
een milieu-effectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7
van de Wm;
c. en de verandering niet leidt tot een andere inrichting of
mijnbouwwerk dan waarvoor eerder een omgevings
vergunning is verleend (zie artikel 3.10 lid 3 Wabo).
Als aan deze drie voorwaarden is voldaan, dan moet de om
gevingsvergunning worden verleend. Dat volgt uit artikel
2.14 lid S Wabo. Dat betekent dat aan de hand van deze drie
voorwaarden zowel moet worden bezien 6f een verandering
kan worden vergund met artikel 3.10 lid 3 Wabo én of de
vergunning daadwerkelijk moet worden verleend. Als de
verandering niet met artikel 2.14 lid 5 Wabo kan worden
vergund, dan resteert aldus een veranderingsvergunning of
een revisievergunning op grond van artikel 2.1 lid 1 onder e
Wabo respectievelijk artikel 2.6 Wabo.55
Uit een uitspraak van 12 februari 2014 volgt dat aan een
omgevingsvergunning milieuneutrale verandering voor
schriften kunnen worden verbonden. Dit is een wijziging
ten opzichte van de Wm, omdat aan een 8.19 melding geen
voorschriften konden worden verbonden. De melding wij
zigde de geldende vergunning niet. Volgens de Afdeling
staan de Wabo en het Bor er niet aan in de weg dat voor
schriften worden verbonden aan een omgevingsvergunning
voor een milieuneutrale wijziging. De Afdeling stelt mijns
inziens terecht dat het karakter van de milieuneutrale wij
ziging met zich brengt dat deze voorschriften niet kunnen
leiden tot ruimere toegestane milieugevolgen dan op grond
van de bestaande omgevingsvergunning zijn toegestaan. Er
bestaat volgens de Afdeling echter geen belemmering om
aan de vergunning voorschriften met betrekking tot de be
wuste milieuneutrale wijziging te verbinden die leiden tot
beperktere toegestane milieugevolgen dan op grond van
de bestaande omgevingsvergunning zijn toegestaan. op
vallend vind ik dat de Afdeling — anders dan de rechtbank
in eerste aanleg — in deze zaak niet expliciet ingaat op de
wetsgeschiedenis. Daar staat namelijk het volgende: als het
bevoegd gezag tot de conclusie komt dat de milieucontou
ren van de vergunning te ruim zijn (dus de vergunning aan
gepast moet worden wat betreft de toegestane milieuge
volgen), zal een procedure tot wijziging van de vergunning
moeten worden gestart. Op de voorbereiding tot wijziging
van de vergunning is de uitgebreide voorbereidingsproce
dure van toepassing.”59 Uit deze passage leid ik af dat een
beperking van de voorschriften niet mogelijk is via de mi
lieu neutrale wijziging op grond van artikel 3.10 lid 3 Wabo.
Ook de rechtbank lijkt deze passage zo te hebben uitgelegd.
Volgens de Afdeling lijkt een beperking van de milieugevol
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gen echter wel mogelijk via een milieuneutrale verande
ring.°° Een nadere motivering had zodoende niet misstaan.

Een negatief effect mag niet worden gecompenseerd met
een positief effect, zodat uiteindelijk zou kunnen worden
geoordeeld dat sprake is van een milieuneutrale wijzi
ging. Dat volgt mijns inziens terecht uit een uitspraak van
de Rechtbank Oost-Brabant van 11juli 2013. De rechtbank
overweegt dat het niet de bedoeling van de wetgevei~ is ge
weest om een negatief effect van een verandering te (laten)
compenseren met een mogelijk positief effect. Dit blijkt uit
de wetsgeschiedenis van artikel 8.19 van de Wm (oud). Ner
gens in de wetsgeschiedenis van de Wabo blijkt dat de wet
gever een andere weg heeft willen inslaan, aldus de recht
bank.61

Actualiseringswijziging
Artikel 2.30 lid 1 Wabo (actualiseringswijziging) verschilt
niet wezenlijk van artikel 8.22 Wm (oud). De jurisprudentie
gevormd onder artikel 8.22 Wm (oud) is dan ook van toe
passing op artikel 2.30 lid 1 Wabo. Dat heeft ook de Recht
bank Rotterdam mijns inziens terecht overwogen in een
uitspraak van 30juni 2013. Uit vaste jurisprudentie van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afde
ling). zie bijvoorbeeld de uitspraak van 16 maart 2000 (UN
BL2227), met betrekking tot toepassing van artikel 8.22 van
de Wet milieubeheer (oud) vloeit voort dat dit artikel, zoals
blijkt uit de geschiedenis van de totstandkoming van dit ar
tikel, ziet op het actualiseren van de vergunning in verband
met technische ontwikkelingen of ontwikkelingen met
betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Indien daarvan
niet is gebleken kan geen toepassing worden gegeven aan
artikel 8.22 van de Wet milieubeheer (oud), maar mogelijk
wel aan artikel 8.23 van de Wet milieubeheer (oud). De ar
tikelen 2.30 en 2.31 van de Wabo verschillen niet wezenlijk
van hetgeen voor de inwerkingtreding van de Wabo was be
paald in de artikelen 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer
(oud). De rechtbank ziet hierin dan ook geen aanleiding om
van de jurisprudentie met betrekking tot de artikelen 8.22
en 8.23 van de Wet milieubeheer (oud) af te wijken.62

4.

Bestuursrechtelijke handhaving

4.1

Handhaving divers
Zorgplicht

In een uitspraak van 13 november 2013 overweegt de Af
deling dat bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen
vanwege overtreding van de in artikel 2.1 lid 1 van het Ac
tiviteitenbesluit opgenomen zorgplicht, uitsluitend mogen
worden getroffen wanneer het handelen of nalaten van de
drijver van de inrichting onmiskenbaar in strijd is met de

zorgplicht. De Afdeling verwijst hierbij naar een eerdere
uitspraak uit 2011.61 In de desbetreffende zaak uit 2013
heeft appellant verzocht om handhavend op te treden tegen
lichthinder van een bewegingscentrum. Appellant betoogt
dat hij hinder ervaart van de lichtstraling vanuit het bewe
gingscentrum en dat de door hem ervaren hinder eenvou
dig kan worden opgelost. Volgens de Afdeling is het door die
omstandigheden echter niet aannemelijk gemaakt dat de
drijver van het bewegingscentrum onmiskenbaar in strijd
met de zorgplicht handelt. Deze omstandigheden bieden
volgens de Afdeling daarom geen grond voor het bevoegd
gezag om handhavend op te treden.°4

Intrekking vergunning
Uit een uitspraak van 24 december 2013 volgt dat een om
gevingsvergunning voor milieu ook gedeeltelijk kan wor
den ingetrokken als een deel van de vergunde activiteiten
niet is verricht. Dat volgt volgens de Afdeling uit de woorden
‘voor zover’ artikel 2.33 lid 2 aanhef en onder a Wabo. In de
desbetreffende zaak was gedurende drie jaar geen whisky
verstookt. Zodoende was het bevoegd gezag volgens de Af
deling bevoegd om de vergunning in te trekken voor zover
het het verstoken van whisky betreft.65

Last onder bestuursdwang
Uit een uitspraak van 24juli 2013 volgt dat het voor het be
kendmaken van een last onder bestuursdwang niet van be
lang is of de overtreder het in zijn macht heeft om de over
treding te beëindigen. Dat met de inwerkingtreding van de
Vierde tranche van de Awb op 1juli 2009 de terminologie
omtrent bestuursdwang is gewijzigd, maakt liet voorgaan
de niet anders, nu de wetgever daarmee geen materiële
wijziging van het recht heeft beoogd, aldus de Afdeling.66
De annotator Vermeer zet in de annotatie bij deze uitspraak
duidelijk uiteen dat in jurisprudentie veelal de onjuiste
vraag bij de Afdeling aan de orde is, te weten of de last onder
bestuursdwang mag worden opgelegd aan degene die al dan
niet de macht heeft om de overtreding te beëindigen. De
juiste formulering van de machtsvraag luidt volgens Veniieer
als volgt: is het voor de bekendmaking van een last onder
bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:24 lid 3 Awb van be
lang of degene aan wie de last bekendgemaakt wordt, het
in zijn macht heeft de overtreding te herstellen? Die vraag
moet negatief worden beantwoord.67
Uit twee uitspraken die beide zijn gewezen door de Afdeling
op 22januari2014 is kostenverhaal aan de orde ter zake van
geëxecuteerde bestuursdwang in de kwestie van de brand
bij Chemie-Pack te Moerdijk in 2011. Het bestuur van het
63
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waterschap Brabantse Delta heeft bestuursdwang toege
past. De bestuursdwang bestond uit het verwijderen en het
verwerken van met verontreinigd bluswater vermengd op
pervlaktewater. Als overtreders op wie de kosten kunnen
worden verhaald, zijn aangemerkt Chemie-Pack als drijver
van de inrichting en Chemie-Pack onroerend goed in haar
hoedanigheid van eigenaresse van de gronden en opstal
len betreffende de vestiging van Chemie-Pack Nederland
B.V. Voor een kritische beschouwing van de beide uitspra
ken verwijs ik naar de noten van Vermeer°3 (de drijver’als
overtreder; het bedrijf ten aanzien waarvan de bluswerk
zaamheden zijn verricht) en Kortmann°9 (eigenaresse van
de gronden en opstallen als overtreder vanwege nauwe ver
wevenheid).
Last onder dwangsom
Ingevolge artikel 5:32b lid 1 Awb stelt het bestuursorgaan
de dwangsom vast op een bedrag ineens, hetzij op een be
drag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan
wel per overtreding van de last. In een uitspraak van 27 no
vember 2013 is de vraag aan de orde wanneer de dwang
som is verbeurd als aan de last per tijdseenheid niet tijdig
is voldaan. Uit de uitspraak volgt dat pas als de gehele tijdseenheid is verstreken de dwangsom is verbeurd. In de des
betreffende zaak zijn de te verbeuren dwangsommen vast
gesteld op een bedrag per week dat de overtreding van de
bestemmingsplanvoorschriften voortduurt na het verstrij
ken van de begunstigingstermijn. In deze zaak is de dwang
som derhalve verbeurd nadat de volle termijn van een week
voorbij was. De Afdeling verwijst in deze zaak naar een ar
rest van de Hoge Raad van 8juli 2011 waarin de Hoge Raad
artikel 5:32b op dezelfde wijze uitlegt.’°

Herstelmaatregelen voldoende duidelijk
omschrijven
In zowel een besluit tot het opleggen van een last onder
dwangsom als een last onder bestuursdwang moeten de
herstelmaatregelen voldoende duidelijk worden omschre
ven. Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 november
2013 volgt dat het bevoegd gezag ter zake ook mag verwij
zen naar de overtreden geluidnormen van het Activiteitenbesluit (in casu artikel 2.17). In de desbetreffende zaak blijkt
volgens de Afdeling uit het bestreden besluit duidelijk wat
van appellant verwacht wordt, namelijk dat hij voldoet aan
de geluidnormen die zijn opgenomen in artikel 2.17 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer. Anders dan waarvan ap
pellant uitgaat, was het bevoegd gezag niet gehouden om in
detail voor te schrijven welke maatregelen hij moet nemen
om aan die normen te voldoen. Appellant heeft de vrijheid
om zelf geschikte maatregelen te kiezen, bijvoorbeeld Jlet
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zachter zetten van de muziek of het aanbrengen van extra
isolatiematerialen, aldus de Afdeling.71
Gedogen
In beginsel is het bevoegd gezag gehouden om handhavend
op te treden bij een overtreding. T-let bevoegd gezag mag
daarvan slechts afzien onder bijzondere omstandigheden.
Er zijn in de jurisprudentie twee typen bijzondere omstan
digheden aangeduid: 1. er is sprake van concreet zicht op
legalisatie; of 2. handhaving is onevenredig in verband met
de daarmee te dienen belangen.
In de praktijk wordt vaak gedoogd vanwege ‘concreet zicht
op legalisatie’. GS Brabant heeft voor die omstandigheid
beleid ontwikkeld, waarbij overtreding van milieurechte
lijke voorschriften niet reeds wordt gedoogd vanwege con
creet zicht op legalisatie. In een uitspraak van 11 december
2013 oordeelt de Afdeling dat dat beleid niet onredelijk is.
De rechtbank had dit gedoogbeleid wel onredelijk geacht,
omdat er — kort samengevat — geen belangenafweging meer
plaatsvond.’2 In hoger beroep hebben GS hun beleid ver
duidelijkt: de belangenafweging heeft volgens het GS deels
plaatsgevonden bij de vaststelling van het beleid, terwijl
verder bij elk besluit om al dan niet te handhaven, ook als
concreet zicht op legalisatie in geding is, wordt onderzocht
of er andere zwaarwegende belangen zijn die ertoe nopen
van handhavend optreden af te zien. De Afdeling oordeelt
mede daarom dat de Gedoogstrategie niet de grenzen van
een redelijke beleidsbepaling overschrijdt. Daarbij is ook
van belang dat CS zowel in oprichtingssituaties als in wij
zigingssituaties — anders dan waarvan in eerste aanleg was
uitgegaan — wél steeds beoordeelt of er andere zwaarwe
gende omstandigheden zijn die .- al dan niet tezamen met
het concrete zicht op legalisatie — meebrengen dat handha
vend optreden zodanig onevenredig zou zijn dat daarvan
geheel of gedeeltelijk moet worden afgezien!3 Aldus blijkt
dat een bevoegd gezag beleid kan maken en toepassen bij
de vraag of sprake is van concreet zicht op legalisatie. Af
gewacht moet worden welke vormen van beleid zijn toege
staan.
4.2
Invorderingsbeschikkingen
Na een last onder dwangsom, moet in beginsel als bijko
mende beschikking een invorderingsbeschikking (artikel
5:37 Awb) worden genomen als één of meer dwangsommen
zijn verbeurd én als vrijwillige betaling (artikel 5:33 Awh)
is uitgebleven. Over de invorderingsbeschikking is ook het
afgelopen jaar een groot aantal uitspraken gewezen. Het is
niet mogelijk om hier alle relevante uitspraken te bespre
ken. Hierna volgt slechts een selectie.
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Voor de praktijk relevant om te weten is dat volgens de Af
deling het uitstellen van het nemen van een invorderings
beschikking geen uitstel van betaling in de zin van artikel
4:94 Awb betreft. Evenmin kwalificeert die mededeling als
stuitingshandeling. Dat blijkt met zoveel woorden uit onder
meer een uitspraak van 13juni2013. In die zaak had het be
voegd gezag een last onder dwangsom opgelegd. Hangende
het bezwaar en beroep tegen de last stuurt het college aan
appellant een brief waarin wordt vermeld dat het college
niet de dwangsom zal innen tot de last onherroepelijk is.
Volgens de Afdeling is deze mededeling geen uitstel van
betaling of stuitingshandeling. Dat betekent dat de dwangsommen zijn verjaard nu meer dan een jaar is gepasseerd
sinds de verbeuring van de dwangsommen.’4
Een invorderingsbeschikking is geen stuitingshandeling.
Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 24 decem
ber 2013. Dat betekent dat de bevoegdheid tot invordering
niet wordt gestuit door het nemen van een invorderingsbe
schikking. De Afdeling sluit met dit oordeel aan bij eerdere
uitspraken van verschillende rechtbanken. Voor een be
schouwing van deze lijn en deze uitspraak zelf verwijs ik
naar de annotatie van Thomas Sanders bij deze Afdelings
uitspraak.’5
Ineen uitspraak van 25september2013 overweegt de Afde
ling dat indien een derde een belang heeft bij handhavend
optreden, deze ook belang heeft bij de invordering van een
door de overtreder verbeurde dwangsom — ook in het geval
de derde zelf niet om de invordering heeft verzocht en het
bestuursorgaan ambtshalve besluit tot invordering.’°
In mijn vorige overzichtsartikel wees ik al op de omstandig
heid dat uit een aantal uitspraken blijkt dat de Afdeling hoge
eisen stelt aan het onderzoek dat ten grondslag ligt aan een
invorderingsbeschikking. Aan een invorderingsbesluit moet
een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante
feiten en omstandigheden ten grondslag liggen. Dit brengt
met zich dat de waarneming van feiten en omstandigheden
die leiden tot verbeurte van een dwangsom moet worden
gedaan door een ter zake deskundige medewerker van het
bevoegd gezag en dat bevindingen op schrift worden ge
steld. Het geschrift dient in beginsel ten minste te bevatten
de plaats, het tijdstip en de datum van de waarneming, een
inzichtelijke beschrijving van de gehanteerde werkwijze
en een inzichtelijke beschrijving van hetgeen is waargeno
men. Dit geschrift dient voorts te zijn voorzien van een on
dertekening door de opsteller en een dagtekening.” In een
uitspraak van 13 november 2013 bevestigt de Afdeling het
belang van een fysieke onder- en dagtekening van een fei
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tenvaststelling. De Afdeling nuanceert deze eis echter ook
in deze uitspraak door het bestuursorgaan de mogelijkheid
te geven om in het geval van het opmaken van een feitenvaststelling in een digitaal systeem op een andere manier
aan te tonen op welke datum en door wie het geschrift is
vastgesteld.’5
In mijn vorige overzichtsartikel ging ik al kort in op de zo
genaamde beginselplicht tot invordering.’9 Als een last (van
een onder dwangsom) is overtreden, dan is de dwangsom
van rechtswege verbeurd. Het bestuursorgaan moet dan in
beginsel overgaan tot invordering. Een uitspraak van 15 ja
nuari 2014 biedt een voorbeeld van een geval waarin mag
worden afgezien van de invordering. Voor zover mij bekend
zijn er in jurisprudentie weinig gevallen waarin wordt ge
oordeeld dat mag worden afgezien van invordering. In de
desbetreffende zaak was — kort samengevat -. onder oplegging van een last onder dwangsom gelast de in een woning
aanwezige asbesthoudende materialen te saneren overeen
komstig bepaalde voorschriften. De Afdeling overweegt al
lereerst dat in beginsel het enkele feit dat gedeeltelijk aan
de last is voldaan onvoldoende is voor het oordeel dat het
bevoegd gezag geheel dan wel gedeeltelijk van invordering
moet af zien. In dit geval zijn er volgens de Afdeling bijzon
dere omstandigheden op grond waarvan het van gedeelte
lijke invordering van de dwangsom had behoren af te zien.
Ik beschrijf die omstandigheden hierna kort. De Afdeling
neemt in aanmerking dat de last is opgelegd om te voor
komen dat wederpartij, zoals hij eerder telefonisch aan het
college had medegedeeld, zelfde asbesthoudende materia
len zou saneren in plaats van een gecertificeerd bedrijf dat
te laten doen. Uit de zich in het dossier bevindende stukken
en hetgeen ter zitting van de Afdeling is verhandeld, blijkt
dat een gecertificeerd bedrijf heeft verklaard de werkzaam
heden overeenkomstig de daartoe gestelde eisen te hebben
uitgevoerd, dat dat bedrijf de melding heeft gedaan en dat
de voorschreven eindcontrole heeft plaatsgevonden. Ge
let op het voorgaande zijn de asbesthoudende materialen
door een gecertificeerd bedrijf gesaneerd en is in zoverre
aan het doel waarvoor de last is opgelegd, voldaan. Voorts
wordt in aanmerking genomen dat de last, anders dan het
college betoogt, in vier onderdelen kan worden verdeeld nu
de artikelen waarnaar het college in de last heeft verwe
zen uit verschillende gedragingen bestaan die het college
grotendeels heeft overgenomen. Enkel het voorschrift dat
ten minste één week voorafgaande aan de aanvang van het
slopen de gemeente schriftelijk op de hoogte wordt gesteld
van de data en tijdstippen waarop het slopen, voor zover
betrekking had op asbest, plaats zou vinden is niet nageko
men. Hierbij is niet zonder belang dat de melding wel heeft
plaatsgevonden, zij het dat de daarvoor gegeven termijn
is overschreden, nu deze is gedaan twee dagen véér aan
vang van de werkzaamheden in plaats van de voorschreven
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week.8o Aldus blijkt dat hier vanwege de specifieke omstan

digheden mocht worden afgezien van invordering. Nieuwe
jurisprudentie zal moeten worden afgewacht voor het ant
woord op de vraag in welke andere gevallen mag worden
afgezien van invordering.
5.

Afronding

Voor zover ik dat kan overzien zijn het afgelopen jaar veel
jurisprudentielijnen die al bestonden, bevestigd. Ook isdit
jaar weer een grote hoeveelheid jurisprudentie over de in
vorderingsbeschikkingen. Niettemin denk ik dat nog steeds
niet alle vragen over de invorderingsbeschikking in de ju
risprudentie zijn beantwoord. Dat geldt voor meer van de
hiervoor gesignaleerde onderwerpen. Ook ten aanzien van
het afvalstoffenbegrip zijn nog steeds niet alle vragen be
antwoord.
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