
Milieurecht, actualiteiten 
mw. mr. dr. V.M.Y. van 't Lam 12 oktober 2017 



1. Wijzigingen in wetgeving (enkele afzonderlijk bezien) 

2. Activiteitenbesluit milieubeheer 

3. (Voorbereidings)procedure van een milieurechtelijk besluit 

4. Omgevingsvergunning voor milieu  

5. Bepaalde milieuaspecten afzonderlijk bezien 

6. Varia 

7. Bestuursrechtelijke handhaving (kort) 

8. De Omgevingswet en de vier amvb’s (kort) 

 

Tussendoor worden relevante wijzigingen in wetgeving en wijzigingen m.b.t. de 

Omgevingswet/amvb’s besproken.  

 

Te bespreken onderwerpen  

2 



A. Gewijzigd 

• Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling, o.a.  

o Stb. 2015, 337 (tweede fase vierde tranche) en Stb. 2015, 450 (vaststelling moment in 
werking treding tweede fase vierde tranche)  

o Stb. 2016, 425 (reparatiebesluit vierde tranche) 

o Stcrt. 2015, 29035 en Stcrt. 2017, 30584 (o.a. erkende maatregelen 2.15 
Activiteitenbesluit). 

o Stb. 2017, 330 (middelgrote stookinstallaties) 

• Verbetering toezicht en handhaving (VTH) (Kamerstukken 33782; Stb. 2017, 193).  

 

 1.  Wijzigingen in wetgeving (een selectie)  
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B. Wijzigingen die nog in werking moeten treden 

• Omgevingswet: Stb. 2016/156, vier ontwerp-amvb’s liggen nu bij Raad van State 

• Klimaatwet 
 

 1.  Wijzigingen in wetgeving (een selectie)  
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Terugverdientijd moet voor de inrichting worden bepaald en niet voor de branche 

• De vraag of een energiebesparende maatregel een terugverdientijd heeft van vijf jaar of 
minder moet voor de toepassing van artikel 2.15 Activiteitenbesluit voor de inrichting – en 
niet voor de branche – worden bepaald. (rechtbank Midden Nederland 10 oktober 2014, 
ECLI:NL:RBMNE:2014:4889 en tussenuitspraak rechtbank Amsterdam 2 december 2014, 
ECLI:NL:RBAMS:2014:8108) 

• …...vervolg op tussen uitspraak van rechtbank Amsterdam. Einduitspraak rechtbank 
Amsterdam 18 december 2015: De eindconclusie van de rechtbank luidt dat de Aldi-
filialen met succes hebben bestreden dat de terugverdientijd van de opgelegde 
energiebesparende maatregelen – permanente afdekking voor verticale koelmeubelen – 
korter is dan vijf jaar. Hierdoor heeft het bevoegd gezag geen bevoegdheid om tot 
handhaving over te gaan (ECLI:NL:RBAMS:2015:9147) 

 

 2.  Activiteitenbesluit milieubeheer 
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• Dagafdekking en artikel 2.15 Activiteitenbesluit en de onmogelijkheid om 
maatwerkvoorschriften op te leggen op grond van de zorgplichtbepaling van het 
Activiteitenbesluit. 2.15 (Rb Amsterdam 29 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1794 ) 

• Artikel 2.15 Activiteitenbesluit bevat een uitputtende regeling ten aanzien van 
energiebesparing; maatwerk kan alleen geschieden conform het in dat artikel bepaalde 
(ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1683) 

 

Let op: bijlage 10 Activiteitenregeling bevat erkende maatregelen die in elk geval aan 2.15 
Activiteitenbesluit voldoen.  

 

 2.  Activiteitenbesluit milieubeheer  
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Geluid in het Activiteitenbesluit 

• Het houden van pluimvee is een activiteit en niet een installatie of toestel als bedoeld in 

artikel 2.17 lid 5 Activiteitenbesluit. Geluid van pluimvee is terecht niet meegenomen bij 

het bepalen van het geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting. (Rb. Midden-Nederland 

25 juni 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:4823 + ABRvS 15 juni 2016, 

ECLI:NL:RVS:2016:1674) 

• Geluid en Limburgs Schieten. Uitgezonderd van Activiteitenbesluit dus slechts in 

uitzonderlijke gevallen overlast in de zin van artikel 7.22 Bouwbesluit + ten onrechte geen 

metingen. Gebreken vastgesteld in tussenuitspraak niet hersteld. (ABRvS  4 november 

2015, ECLI:NL:RVS:2015:3339) 

• Geluid dat wordt gemaakt door spelende kinderen is geen “stemgeluid” dat onder de 

uitzondering valt. Dat moet zodoende worden meegewogen bij het bepalen van maximale 

geluidsniveaus die gelden op grond van het Activiteitenbesluit. (ABRvS 25 november 

2015, ECLI:NL:RVS:2015:3613) 

 

 2. Activiteitenbesluit milieubeheer  
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Geluid in het Activiteitenbesluit 

• Het bevoegd gezag kan aansluiting zoeken bij de geluidsnormen van het 

Activiteitenbesluit, tenzij daarmee geen recht wordt gedaan aan de specifieke 

omstandigheden van de situatie (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 juli 2016; 

ECLI:NL:RBZWB:2016:4341) 

• Uit oogpunt van rechtszekerheid bestaat een reële behoefte aan een concrete 
geluidsnorm. (ABRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1965) 

• Geen bevoegdheid tot stellen maatwerkvoorschriften voor woningen op een gezoneerd 
industrieterrein (ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2182) 

 

 2. Activiteitenbesluit milieubeheer 
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Geluid in het Activiteitenbesluit (I)  

• Geluid veroorzaakt door het ten gehore brengen van onversterkte muziek is ingevolge 

artikel 2.18, eerste lid, aanhef en onder f, volledig uitgezonderd van de 

geluidgrenswaarden van het Activiteitenbesluit, tenzij in zoverre bij een gemeentelijke 

verordening als bedoeld in het vijfde lid regels zijn gesteld. Hiermee bevat het 

Activiteitenbesluit een uitputtende regeling voor het ten gehore brengen van onversterkte 

muziek. Dit betekent dat overtreding van de zorgplicht niet aan de orde is (ABRvS 2 

november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2881) 

 

• NB: Geluid wordt i.h.k.v. de Omgevingswet primair via het Omgevingsplan  

gereguleerd en niet meer via Algemene regels en de vergunning. 

 

 2. Activiteitenbesluit milieubeheer 
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Geur in Activiteitenbesluit (sinds 1 januari 2016) 

• Voor inrichtingen zonder IPPC-installatie staan de voorschriften m.b.t. de emissies naar 
lucht (waaronder geur) sinds 1 januari 2016 in het Activiteitenbesluit. Daarvan kan enkel 
bij maatwerkvoorschrift worden afgeweken.  (Rechtbank Amsterdam 2 juni 2016, 
ECLI:NL:RBAMS:2016:3448) 

• Geurvoorschriften in vergunning blijven per 1 januari 2016 buiten toepassing. Als enige 
eis geldt nog dat geurhinder moet worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. 
(Rechtbank Midden-Nederland 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4885) 

• Partijen zijn het er blijkens het verhandelde ter zitting bij de Afdeling verder over eens dat 
er BBT-conclusies zijn die (mede) betrekking hebben op het voorkomen of beperken van 
geuremissie vanuit de slachterij en de bio-energiecentrale, zij het dat het daarbij niet om 
concrete emissieniveaus gaat. Dit laatste staat niet in de weg aan het van toepassing zijn 
van de uitzondering van artikel 2.3a, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
Die uitzondering is, gelet op de tekst van artikel 2.3a, tweede lid, immers niet beperkt tot 
gevallen waarin concrete emissieniveaus zijn gesteld. ABRvS 17 mei 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:1301 

 

 2.  Activiteitenbesluit milieubeheer 
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Opvolger van het Activiteitenbesluit: besluit activiteiten leefomgeving 

  

 2.  Activiteitenbesluit milieubeheer 
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Opvolger van het Activiteitenbesluit: besluit activiteiten leefomgeving 

 H2: Algemeen  

Toepassingsbereik, bevoegd gezag, oogmerken, normadressaat, specifieke zorgplicht, melding, 
maatwerk, ongewone voorvallen 

H3: Richtingaanwijzer 

Benoemen activiteit, aanwijzen vergunningplichtige gevallen, richtingaanwijzer naar algemene 
regels H4/H5, informatieplicht 

H4: Inhoudelijke regels (doel- en middelvoorschriften) 

H5: Modules 

 

 2.  Activiteitenbesluit milieubeheer 
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Het belanghebbendebegrip……………….  

……………en de mate van hinder. De afdeling gaat om. 

• 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 17 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737). 

 

 3. (Voorbereidings)procedure van een milieurechtelijk 
besluit 
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Het belanghebbendebegrip……………….  

……………en de mate van hinder. Nadere duiding van nieuwe lijn. 

• Invulling “gevolgen van enige betekenis” in ABRvS 23 augustus, ECLI:NL:RVS:2017:2271. 

• Een correctie.  

• Gering, gelet op onder meer ruimtelijke uitstraling of milieugevolgen? 

• Normen niet van belang. 

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

• Bestuursorgaan stelt vast, rechter oordeelt.  

 

• ABRvS 13 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2476. Voorbeeld van een uitspraak waarin 
o.b.v. nieuwe criterium wordt geoordeeld dat iemand niet belanghebbend is. 

 

 

 3. (Voorbereidings)procedure van een milieurechtelijk 
besluit 
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Het belanghebbendebegrip............... Oude lijn 

 3. (Voorbereidings)procedure van een milieurechtelijk 
besluit 
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 Het belanghebbendebegrip............... Nieuwe lijn 

 3. (Voorbereidings)procedure van een milieurechtelijk 
besluit  
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Het belanghebbendebegrip. Varia 

• Belanghebbende. Veranderingsvergunning (milieu) – hinder van betekenis. Twee 
jurisprudentielijnen naast elkaar. Rechtbank Midden-Nederland 14 april 2017, 
ECLI:NL:RBMNE:2017:2003 

• Officier van justitie is geen belanghebbende bij besluit om toestemming te verlenen voor 
overbrenging van afvalstoffen naar Denemarken. ABRvS 5 april 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:934 

• Appellant belanghebbend bij besluit tot vaststellen maatwerkvoorschriften betreffende de 
afscherming van assimilatiebelichting. Appellant heeft persoonlijk belang, namelijk zijn 
woongenot, wat naar zijn aard een individueel belang is. Dat ook veel anderen een 
soortgelijk belang hebben maakt niet dat appellant niet belanghebbend is (ABRvS 23 
november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3101, JM 2017/30 m.nt. E.J.H. Plambeck & F.A.M. van 
de Ven)  

 

3. (Voorbereidings)procedure van een milieurechtelijk 
besluit 
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De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor milieu 

Grondslag van de aanvraag  

• Sinds mei 2013: grondslag van de aanvraag mag worden verlaten bij ambtshalve 
actualisatie van vergunning.  Artikel 2.31a Wabo vanwege de implementatie van de 
Richtlijn Industriële Emissies (RIE). (Kamerstukken II 2011/012, 33 197, nr. 7. Stb. 2013, 
159) 

• Andere gevallen dan ambtshalve actualisatie: grondslag aanvraag niet verlaten. 
Voorbeeld: wijziging vergunningvoorschriften. Emissiepunt een meter hoger en afwijking 
BP nodig; géén verlaten grondslag aanvraag. (ABRvS 7 mei 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:1619) 

 

 

Uitgangspunt Omgevingswet is reguliere voorbereidingsprocedure 

 

 4. Omgevingsvergunning voor milieu 
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Aanvraag 

Aanvrager bepaalt waarvoor vergunning wordt aangevraagd…..  

•  Mestbassin onderdeel van de nabij gelegen melkrundveehouderij? 

(ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2390) 

……ook als de inrichting feitelijk anders zou zijn. 

•  Veranderen inrichting en ontsluitingsweg. 

(ABRvS 10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1817) 

 

 

NB: in de Omgevingswet wordt het begrip inrichting losgelaten.  

 
 

 

 4. Omgevingsvergunning voor milieu 
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MER bij milieuvergunningverlening 

• De in het Besluit m.e.r. 1994 opgenomen drempelwaarden zijn sinds enige tijd indicatief. 

• Vergunning wat betreft vormvrije m.e.r.-beoordeling is wat betreft afwijken van de 

grenswaarden i.c. onvoldoende gemotiveerd (Rb Gelderland 2 juli 2015 

ECLI:NL:RBGEL:2015:4335) 

 

 4. Omgevingsvergunning voor milieu 
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MER bij milieuvergunningverlening 

• Verzuim verrichten formele m.e.r.-beoordeling niet fataal omdat een informele m.e.r.-
beoordeling is verricht die inhoudelijk niet verschilt van de formele m.e.r.-beoordeling, 
ABRvS 28 september 2016, ECI:NL:RVS:2016:2535 (eerder oordeelde de Afdeling echter 
anders ABRvS 30 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA6018). 

• Te verwerken mest in mestverwerkingsinstallatie is afvalstof. D.18.1 aa de orde. ABRvS 16 
november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3057.  

 

 4. Omgevingsvergunning voor milieu 
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Het beoordelingskader 

• BBT-conclusies 

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 
28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1865) 

• Zie ook: ABRvS 20 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2011 

• Ten onrechte geen rekening gehouden met BBT-conclusies. Rechtsgevolgen blijven in stand. 
(rechtbank Zeeland—West Brabant 28 april 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:2618) 

• Toekomstige ontwikkeling onvoldoende zeker om bij de beoordeling te betrekken. (ABRvS 
22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1750) 

 

 4. Omgevingsvergunning voor milieu 
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Veranderingen: veranderingsvergunning, wijzigen of intrekken van een vergunning en een 
revisievergunning 

Als er binnen een bedrijf feitelijk een verandering zal gaan plaatsvinden, moet de exploitant 
nagaan welk van de volgende juridische regimes van toepassing is: 

 niets doen, omdat de verandering binnen de vergunning past (artikel 2.4 lid 1 Bor); 

1. een  vergunningverleningsprocedure van acht weken volgen, omdat sprake is van een 
milieuneutrale wijziging (artikel 3.10 lid 3 Wabo); 

2. een melding doen voor zover de verandering onder het Activiteitenbesluit valt; 

3. een omgevingsvergunning beperkte milieutoets als de activiteit valt onder 2.2a Bor (OBM). 

4. een veranderingsvergunning aanvragen (26 weken), omdat geen revisievergunning nodig is 
(artikel 2.1 lid 1 onder e sub 2a Wabo); 

5. een revisievergunning aanvragen, omdat daartoe reden bestaat bijvoorbeeld omdat sprake 
is van een onoverzichtelijk vergunningen bestand (artikel 2.6 Wabo). 

 

 4. Omgevingsvergunning voor milieu 
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Ad 2 

- Milieuneutrale wijziging en taxiën vliegtuigen 

I.c. heeft het bevoegd gezag terecht het uitvoeren van run-ups niet betrokken bij het antwoord 
op de vraag of de aangevraagde wijziging tot meer geluidhinder leidt dan eerder vergund. 

(ABRvS 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:83) 

 

- Milieuneutraal? Baanverlichting vliegveld. Geen sprake van een milieu neutrale verandering 
van de inrichting. (AbRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1974) 

 

 4. Omgevingsvergunning voor milieu  
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Ad 3: 

Bij veranderingen van activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen moet naast de melding 
ook een veranderingsvergunning worden aangevraagd. (Bijv. ABRvS 30 juli 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:2823) 

 

 4. Omgevingsvergunning voor milieu 
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Ad 4: 

- Aan een OBM kunnen geen voorschriften worden verbonden, ABRvS 14 december 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:3331 

- Intrekkingsgronden artikel 2.33 Wabo zijn limitatief en zien niet op OBM, ABRvS 22 februari 
2017, ECLI:NL:RVS:2016:465 

Ad 5: 

Een veranderingsvergunning kan alleen worden verleend als er al een oprichtingsvergunning 
vigeert. (ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1107) 
 

- Hoofdregel vergunningverlening in Omgevingswet is: regulier 

- De Omgevingswet kent alleen Obm voor mer-gevallen 
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Ad 6: 

• Als een veranderingsvergunning wordt aangevraagd, dan kan het bevoegd gezag een 
revisievergunning verlangen als voor die inrichting al een of meer omgevingsvergunningen 
voor milieu zijn verleend (ABRvS 31 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4752).  

• De omstandigheid dat in een deel van de inrichting waarop de gevraagde 
veranderingsvergunning geen betrekking heeft, niet de beste beschikbare technieken 
worden toegepast, geeft geen aanleiding om een revisievergunning te verlangen. (ABRvS 14 
januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:65) 
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Intrekkingsgronden 5.19 Wabo 

• Vergunnen van een inrichting mag niet in strijd zijn met bestemmingsplan. In aanvraag 
om omgevingsvergunning stond vermeld dat de inrichting in het bestemmingsplan past. 
Inrichting was al jarenlang ter plekke gevestigd. Verweerder heeft bij verlenen 
omgevingsvergunning niet gecontroleerd of de inrichting in het bestemmingsplan past. 
Verweerder is bevoegd om de omgevingsvergunning ex artikel 5.19 lid 1 onder a Wabo in 
te trekken (Rb Oost-Brabant 5 april 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:1975). 

• Onderzoeks- en actualiseringsplicht voor bevoegd gezag ziet op ontwikkelingen die zich ná 
de vergunningverlening hebben voorgedaan. (ABRvS 17 augustus 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2245) 
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Onderdeel van het toetsingskader? Gezondheidsrisico’s, besmettelijke dierziekten (I) 

• Sinds 2012: als door het inwerking zijn van een inrichting risico's voor de volksgezondheid 

kunnen ontstaan, dan worden deze risico's gelet op artikel 1.1 lid 2 aanhef en onder a 

Wm als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. 

• Niet aannemelijk gemaakt dat er risico’s voor volksgezondheid zullen zijn. (ABRvS 24 juni 

2015, ECLI:NL:RVS:2015:1970) 

• Q Koorts. Vergunning biedt i.c. voldoende bescherming tegen verspreiding bacterieën. 

(ABRvS 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1563) 

 5. Bepaalde milieuaspecten afzonderlijk bezien 
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 Onderdeel van het toetsingskader? Gezondheidsrisico’s, besmettelijke dierziekten (II) 

• ABRvS 9 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2139 bevat een veel voorkomende lijn/overweging: 

De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college zich bij het besluit op grond van de gegeven 

motivering in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat geen aanleiding bestond de 

omgevingsvergunning vanwege volksgezondheidsaspecten niet te verlenen dan wel daaraan 

verdergaande voorschriften te verbinden. Daarbij heeft de rechtbank terecht van betekenis geacht dat 

de inrichting niet is gelegen in een gebied waar veel veehouderijen zijn. Gelet op de door de rechtbank 

verrichte beoordeling van het besluit naar de feiten en omstandigheden, zoals die zich destijds 

voordeden, wordt overwogen dat eventuele wetenschappelijke onderzoeken van na het besluit, 

waarvan [appellant] overigens het bestaan niet heeft gesteld, niet kunnen leiden tot een ander 

oordeel. 

NB: zie de Omgevingswet waar gezondheid een belang wordt (o.a. 5.26 en 5.32). 
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Afval 

• Overbrenging afvalstoffen (boorwater) van Angola naar Nederland valt onder MARPOL en 
niet onder EVOA (Rechtbank Rotterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8280). 

• Energiepallets ICOpower afvalstof wegens gehalte organische halogeenverbindingen. 
Strijd Besluit organische halogeengehalte van brandstoffen (ABRvS 22 februari 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:483). 
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Bodem / ontgronding 

• Wet voorziet niet in bescherming van het bij de ontgronding betrokken belang van hinder 
vanwege het vrachtverkeer van en naar de ontgronding. In het kader van het besluit over 
de ontgrondingsvergunning had de hinder vanwege het vrachtverkeer voor omwonenden 
moeten worden betrokken. Strijd met zorgvuldigheidsbeginsel (ABRvS 30 november 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:3183). 

• Ontgrondingsvergunning verleend tot 10 jaar na het onherroepelijk worden van dit 
besluit; vergunning is op 13 september 2016 geëxpireerd; gelet daarop was de 
ontgrondingsvergunning ten tijde van het nemen van het bestreden besluit verlopen en 
was een verlenging van de geldigheidsduur daarom niet meer mogelijk (ABRvS 24 mei 
2017, ECLI:NL:RVS:2017:1336). 

• Voorzieningen ten behoeve van de nazorg van een voormalige stortplaats vormen geen 
inrichting in de zin van de Wm (ABRvS 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:919). 
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• Geen restrictieve uitleg van gebod om informatie over emissies, c.q. uitstoot in het milieu 
openbaar te maken. Publiek moet in staat worden gesteld te controleren of de 
beoordeling van daadwerkelijk of voorzienbare emissies juist is (HvJEU 23 november 
2016, ECLI:EU:C:2016:889).  

• Het begrip “emissies in het milieu” omvat het daadwerkelijk of voorzienbaar vrijkomen 
van stoffen uit producten die in het milieu zijn gebracht, uitgaande van een normaal of 
realistisch gebruik (HvJEU 23 november 2016, ECLI:EU:C:2016:890). 

• In navolging van het Hof van Justitie van de Europese Unie verruimt de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State het begrip 'emissiegegevens'. Als gevolg 
daarvan moeten bestuursorganen nog eerder informatie verstrekken als zij worden 
geconfronteerd met een verzoek om openbaarmaking van milieu-informatie (ABRvS 16 
augustus, ECLI:NL:RVS:2017:2211).  

 

 6. Varia  
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• Handhaving. De last strekt in het onderhavige geval verder dan noodzakelijk, zodat er 
sprake is van strijd met artikel 3:4 Awb, ABRvS 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:92 

• Handhaving bestemmingsplan zodanig onevenredig dat het college daarvan mocht afzien. 
ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1288 

• Vergunninghouder is niet zonder meer drijver van de inrichting; dat sprake is van reële 
zeggenschap staat niet op voorhand vast;  niet deugdelijk gemotiveerd dat verzoekster als 
overtreder kan worden aangemerkt (Vz. ABRvS 1 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:522). 

 

 7. Bestuursrechtelijke handhaving (kort)  
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Herhaling van hetgeen hiervoor is besproken: 

- Aangrijpingspunt van de regulering 

- Het toetsingskader 

- Gezondheid krijgt meer belang 

- Soorten vergunningen 

- RO en Milieu meer verweven. Bijv. geur, lucht, trilling en E.V. via Omgevingsplan 

 

Relevante aspecten van Omgevingswet/amvb’s die hiervoor nog niet aan de orde zijn geweest? 

 

 8. De Omgevingswet en de vier amvb’s 
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