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STEM 
 
STEM staat voor "Structurele Evaluatie Milieuwetgeving". 
Het programma, en alle binnen dit programma uitgevoerde evaluatieonderzoeken, worden 
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. Het onderzoeksprogramma loopt van september 2004 tot en met december 2010, 
en is een concreet vervolg op de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer (ECWM) die de 
evaluatie van milieuwetgeving tot 1 januari 2004 op zich heeft genomen. 
 
In het meerjarig onderzoeksprogramma worden zowel ex ante als ex post evaluatie van 
milieuwetgeving verricht. De resultaten van de onderzoeken dragen bij aan kennis inzake 
regulering op het milieubeleidsterrein, dat wil zeggen inzake de mogelijkheden om via 
wetgeving het milieu in brede zin te beschermen. De resultaten van de onderzoeken zullen 
tevens gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van regelgeving in brede zin, waaronder 
in ieder geval worden begrepen vraagstukken van subsidiariteit (is regelgeving (in de gegeven 
vorm) wenselijk), de effectiviteit, efficiëntie, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de 
regelgeving, de vormgeving van de waarborgen voor burgers (kenbaarheid, inspraak, 
rechtsbescherming) en de rechtmatigheid. 
Per jaar wordt, mede aan de hand van dit meerjarig onderzoeksprogramma, een 
jaarprogramma opgesteld waarin de concreet uit te voeren evaluatiestudies worden benoemd. 
 
Eerder is in het kader van STEM verschenen: 
 2005/1: Implementatie van de richtlijn milieuaansprakelijkheid; een verkenning naar de 

bevoegde instantie(s) in Nederland 
 2005/2: Onzekere milieurisico’s: een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere 

milieurisico’s door de wetgever, bestuur en de rechter; Deel 1: Inleidend rapport 
 2005/3: Decentraliseren of dereguleren? Milieuregulering door decentrale overheden bij 

deregulering van VROM-wetgeving 
 2005/4: Het milieujaarverslag, zes jaar later 
 2005/5: Onzekere milieurisico’s: een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere 

milieurisico’s door de wetgever, bestuur en de rechter; Deel 2: Praktijkonderzoek 
 2005/6: Modernisering van VROM-pseudowetgeving 
 2005/7: De verdeling van broeikasgasemissierechten in de EU bezien in het licht van 

concurrentieverhoudingen 
 2006/1: Bijdrage aan de startnotitie evaluatie emissiehandel, juridisch deel 
 2006/2: Evaluatie Besluit financiële zekerheid 
 2006/3: Bodembescherming via ruimtelijke ordening, milieu- en waterspoor 
 2006/4: Evaluatie Kernenergiewet 
 2006/5: Onzekere milieurisico’s: een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere 

milieurisico’s door de wetgever, bestuur en de rechter; Deel 3: buitenlandse inspiratie voor 
besluitvorming in Nederland 

 2007/1: Het beoordelingskader van de IPPC Richtlijn; implementatie, interpretatie en 
toepassing 

 2007/2: Evaluatie Wet handhavingsstructuur en Besluit kwaliteitseisen handhaving 
milieubeheer 

 2007/3: Nut en noodzaak van kwaliteitseisen voor handhaving in het rode spoor 
 2007/4: Europese grenzen aan de regulering van milieugevolgen van bedrijven door 

algemene regels 
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 2007/5: De burger als consument van het milieu; een vergelijking naar alternatieve 
mogelijkheden ter versterking van de handhaving van het milieurecht 

 2008/1: Evaluatie ‘De verwerking verantwoord’ 
 2008/2: De rol van conformiteitsbeoordelingen bij de handhaving van het milieurecht 
 2008/3: Ambtshalve wijziging van de milieuvergunning; het richtlijn voorstel industriële 

emissies en de actualisatie van milieuvergunning 
 2008/4: Openbaarmaking van milieu-informatie; evaluatie van de uitvoering van 

verplichtingen uit het Aarhus-verdrag en richtlijn 2003/4/EG 
 2009/1: Aangrijpingspunten voor regulering van milieubelastende activiteiten in het licht 

van nationale en Europeesrechtelijke ontwikkelingen 
 2009/2: De Wet milieubeheer als kader voor implementatie van Europese wetgeving 
 2010/1: Onderzoeksverplichtingen in milieuvergunningen 
 2010/2: Klimaatwetgeving in Nederland; stand van zaken anno 2010 
 2010/3: Praktijkervaringen met het begrip inrichtingen en visies op mogelijke alternatieven 

 

Verdere informatie is te vinden op www.evaluatiemilieuwetgeving.nl. Daar zijn ook de 
uitgebrachte evaluatiestudies te downloaden. 
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p~ãÉåî~ííáåÖ=

In dit onderzoek staat de doorwerking van de op grond van richtlijn 85/337/EEG 
inzake milieueffectrapportage (m.e.r.-richtlijn) en richtlijn 2001/42/EG inzake 
strategische milieubeoordeling (smb-richtlijn) verplichte milieueffectbeoordeling 
voor besluiten en plannen die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben centraal. 
De vraagstelling van dit onderzoek luidt daarbij als volgt: 
 
In hoeverre moeten en kunnen in het MER opgenomen milieumaatregelen in 
bestemmingsplannen en projectbesluiten dwingend worden voorgeschreven en op welke 
wijze kan of moet dat geschieden?  
 
Ter beantwoording van deze hoofdvraag zijn verschillende deelvragen 
geformuleerd. De belangrijkste conclusies voor de verschillende deelvragen zijn de 
volgende. 

oÉáâïáàÇíÉ=îÉêéäáÅÜíáåÖÉå=~êíK=U=ãKÉKêKJêáÅÜíäáàå=Éå=~êíK=U=ëãÄJêáÅÜíäáàå=
Art. 8 m.e.r.-richtlijn en art. 8 smb-richtlijn beogen ons inziens geen verschil in de 
mate van doorwerking van de milieueffectbeoordeling in de besluitvorming. De 
begrippen ‘in aanmerking nemen’ (m.e.r-richtlijn) en ‘rekening houden met’ (smb-
richtlijn) dienen ons inziens op eenzelfde manier te worden uitgelegd. Beide 
richtlijnen verplichten ertoe dat de resultaten van de milieueffectbeoordeling in 
ieder geval worden betrokken in de besluitvorming, maar dit noopt naar ons 
oordeel niet tot het voorschrijven van milieumaatregelen in het m.e.r.-plichtige 
besluit of plan.  

fãéäÉãÉåí~íáÉ=~êíK=U=ãKÉKêKJêáÅÜíäáàå=Éå=~êíK=U=ëãÄJêáÅÜíäáàå==
De verplichting van art. 8 m.e.r-richtlijn om de resultaten van de 
milieueffectbeoordeling bij de besluitvorming in aanmerking te nemen is correct 
geïmplementeerd in art. 7.35 Wm. Zowel art. 8 m.e.r-richtlijn als art. 7.35 lid 3 Wm 
verplichten er niet toe de milieumaatregelen uit het MER dwingend in het m.e.r.-
plichtige besluit voor te schrijven. Het treffen van de milieumaatregelen kan ook 
anderszins worden verzekerd.  
Ten behoeve van de doorwerking van de milieueffectbeoordeling naar m.e.r.-
plichtige plannen (smb-richtlijn) heeft de wetgever niet gekozen voor het opnemen 
van een verruimde beslissingsgrondslag in art. 7.14 Wm (voorheen art. 7.26d Wm). 
Naar ons oordeel verplicht de smb-richtlijn daartoe ook niet.  

sççêëÅÜêáàîÉå=ãáäáÉìã~~íêÉÖÉäÉå=ìáí=ÜÉí=jbo=áå=ãKÉKêKJéäáÅÜíáÖÉ=
ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå=çÑ=éêçàÉÅíÄÉëäìáíÉå==

oìáãíÉäáàâ=êÉäÉî~åíÉ=ãáäáÉìã~~íêÉÖÉäÉå=
Voor zover het milieubelang in ruimtelijk opzicht relevant is, kan met dat belang in 
het bestemmingsplan en projectbesluit (t.z.t. de omgevingsvergunning voor het 
afwijken van het planologisch regime) rekening worden gehouden en kunnen met  
het oog daarop regels worden opgenomen. Van de bevoegdheid van art. 7.35 lid 3 
Wm hoeft voor het voorschrijven van ruimtelijke relevante milieumaatregelen 
geen gebruik te worden gemaakt. In hoeverre ten behoeve van milieubelangen in 
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bestemmingsplannen en projectbesluiten regels kunnen worden gesteld is evenwel 
nog niet uitgekristalliseerd. De nieuwe redactie van art. 3.1 lid 1 Wro alsmede 
uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak, lijken meer ruimte te laten voor 
het opnemen van milieugerelateerde bestemmingsplanregels dan voorheen.   

káÉíJêìáãíÉäáàâÉ=êÉäÉî~åíÉ=ãáäáÉìã~~íêÉÖÉäÉå=
Indien uit het MER, dat in het kader van het m.e.r.-plichtige bestemmingsplan of 
projectbesluit is gemaakt, blijkt dat ter bescherming van niet ruimtelijk relevante 
milieubelangen milieumaatregelen noodzakelijk zijn, zal de bevoegdheid daartoe 
moeten worden gevonden in de verruimde beslissingsgrondslag van art. 7.35 lid 3 
Wm. Het moet dan gaan om maatregelen die nodig zijn ter bescherming van het 
milieu. Het bevoegd gezag heeft daarbij beoordelingsvrijheid. Milieumaatregelen 
die door het bevoegd gezag uitsluitend wenselijk of nastrevenswaardig worden 
geacht zijn niet noodzakelijk. Deze maatregelen hoeven en kunnen naar onze 
mening dan ook niet met behulp van 7.35 lid 3 Wm in het bestemmingsplan of 
projectbesluit worden voorgeschreven. 
Wanneer maatregelen strekken tot het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals 
grenswaarden, is de beoordelingsvrijheid van het bevoegd gezag ons inziens 
beperkt en kan worden verdedigd dat deze maatregelen in ieder geval 
noodzakelijk zijn. Streeft het bevoegd gezag een hoger ambitieniveau dan de 
geldende milieuregelgeving na, dan is het nog maar de vraag in hoeverre deze 
maatregelen met behulp van art. 7.35 lid 3 Wm in het bestemmingsplan of 
projectbesluit kunnen worden voorgeschreven. Naar ons oordeel mag de geldende 
(milieu)regelgeving in ieder geval niet worden doorkruist.  

aÉ=ïáàòÉ=ï~~êçé=ãáäáÉìã~~íêÉÖÉäÉå= áå=ãKÉKêKJéäáÅÜíáÖÉ=ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå=
Éå=éêçàÉÅíÄÉëäìáíÉå=âìååÉå=ïçêÇÉå=çéÖÉåçãÉå=

sççêï~~êÇÉäáàâÉ=îÉêéäáÅÜíáåÖÉå==
Bestemmingsplannen kunnen grondgebruikers niet dwingen tot het realiseren van 
een bestemming (toelatingsplanologie). Wel kunnen in een bestemmingsplan, voor 
zover ruimtelijk relevant, voorwaardelijke verplichtingen worden opgenomen. 
Belangrijke beperking daarbij is dat degene die de bestemming wil realiseren wel 
feitelijk en juridisch in staat moet zijn om aan de voorwaardelijke verplichting te 
voldoen. Ook moet de voorwaardelijke verplichting voldoende rechtszeker zijn 
geformuleerd. Bij de toepassing van de verruimde beslissingsbevoegdheid (art. 
7.35 lid 3 Wm) op bestemmingsplannen en projectbesluiten blijven de vereisten 
van rechtszekerheid en uitvoerbaarheid ons inziens onverkort gelden. 

ráíïÉêâáåÖëéäáÅÜí=çÑ=ïáàòáÖáåÖëÄÉîçÉÖÇÜÉáÇ==
Een andere mogelijkheid om de realisering van een bestemming afhankelijk te 
stellen van het treffen of getroffen zijn van een aantal milieumaatregelen is het 
opnemen van een uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan. De uitwerkings- en wijzigingsregels in het moederplan zullen 
dan de eis moeten bevatten dat het bestemmingsplan uitsluitend kan worden 
uitgewerkt of gewijzigd indien bepaalde milieumaatregelen getroffen zijn of zeker 
is gesteld dat deze zullen worden getroffen. In dergelijke voorschriften kunnen ook 
voorwaardelijke verplichtingen tot het treffen van milieumaatregelen worden 
opgenomen. Ook voor deze voorwaardelijke verplichtingen geldt dat deze 
rechtszeker moeten worden geformuleerd en dat het aannemelijk dient te zijn dat 
deze verplichtingen uitvoerbaar zijn.  



jfifbrj^^qobdbibk=fk=jKbKoKJmif`eqfdb=_bpqbjjfkdpmi^kkbk=bk=molgb`q_bpirfqbk=
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táàòÉ=ï~~êçé=ãáäáÉìã~~íêÉÖÉäÉå=ìáí=ÜÉí=jbo=~åÇÉêëòáåë=âìååÉå=ïçêÇÉå=
îÉêòÉâÉêÇ=

p~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉ=ÄÉëäìáíÉå=
De noodzakelijke maatregelen hoeven gelet op de jurisprudentie niet in het m.e.r.-
plichtige bestemmingsplan of projectbesluit zelf te worden voorgeschreven, maar 
ook anderszins kan worden verzekerd dat de noodzakelijk geachte maatregelen 
worden getroffen. De formulering van art. 7.35 lid 3 Wm, waarin gebruikmaking 
van de verruimde beslissingsgrondslag is geformuleerd als een bevoegdheid, lijkt 
daar ook ruimte voor te bieden. Ook art. 8 m.e.r.-richtlijn verplicht naar ons 
oordeel niet tot het dwingend voorschrijven van de noodzakelijke 
milieumaatregelen in het m.e.r.-plichtige besluit zelf.  

`çãéäÉãÉåí~áêÉ=éêáî~~íêÉÅÜíÉäáàâÉ=çîÉêÉÉåâçãëíÉå=
Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak kan worden afgeleid 
dat het treffen van (milieu)maatregelen ook door middel van een complementaire 
privaatrechtelijke overeenkomst kan worden verzekerd. In het licht van de door de 
Hoge Raad aangehangen tweewegenleer kunnen echter vraagtekens worden gezet 
bij deze jurisprudentie. Verdedigd kan namelijk worden dat de privaatrechtelijke 
weg van de complementaire overeenkomst de publiekrechtelijke weg van de 
voorwaardelijke verplichting doorkruist. Dit zou betekenen dat de complementaire 
overeenkomst niet kan worden gebruikt als alternatief voor de voorwaardelijke 
verplichting. 

håÉäéìåíÉå=Äáà=íçÉé~ëëáåÖ=~êíK=TKPR=äáÇ=P=tã==

aìÄÄÉäÉ=ïÉííÉäáàâÉ=ÖêçåÇëä~Ö=
Indien de noodzakelijke milieumaatregelen zowel op grond van de verruimde 
beslissinggrondslag in het planologisch besluit als op grond van andere 
(milieu)regelgeving in een samenhangend besluit kunnen worden voorgeschreven, 
bestaat er een dubbele wettelijke grondslag voor het voorschrijven van dergelijke 
maatregelen. Daarmee bestaat het gevaar dat met betrekking tot de realisering van 
het m.e.r.-plichtige project tegenstrijdige besluiten worden genomen. Uitoefening 
van de verruimde beslissingsgrondslag kan in dat geval bovendien leiden tot een 
inbreuk op de bevoegdheden van bestuursorganen die zij op grond van de 
geldende (milieu)regelgeving hebben gekregen om het desbetreffende 
milieubelang te beschermen.  

sÉêîçäÖÄÉëäìáíîçêãáåÖ=
Zou echter worden aangenomen dat in het m.e.r.-plichtige planologische besluit 
uitsluitend milieumaatregelen kunnen worden voorgeschreven met betrekking tot 
die milieuaspecten die niet reeds in voldoende mate op grond van andere 
milieuregelgeving worden gewaarborgd, dan bestaat er geen dubbele wettelijke 
grondslag. Probleem is dan wel dat er bij het nemen van samenhangende besluiten 
geen uitdrukkelijke wettelijke verplichting bestaat om vervolgbesluiten te nemen 
nadat het MER is opgesteld en om daarmee vervolgens rekening te houden. Voor 
zover art. 3:2 en art. 3:4 lid 1 Awb dit probleem niet kunnen wegnemen, zou alsnog 
in die wettelijke verplichtingen kunnen worden voorzien. 
 
De conclusies van het onderzoek geven aanleiding tot de volgende aanbevelingen. 
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^~åÄÉîÉäáåÖÉå=
 

 Het verdient aanbeveling de coördinatieregeling uit de Wro wettelijk voor te 
schrijven voor de realisering van m.e.r.-plichtige projecten. Dit biedt een 
oplossing voor de problematiek van de dubbele wettelijke grondslag bij het 
voorschrijven van milieumaatregelen. Op die wijze kan worden bezien of in de 
totale besluitvorming met betrekking tot een m.e.r.-plichtig project rekening is 
gehouden met het MER. 

 
 In plaats daarvan kan worden overwogen uitdrukkelijk te bepalen dat de 

noodzakelijke milieumaatregelen uitsluitend in het m.e.r.-plichtige 
bestemmingsplan of het projectbesluit worden voorgeschreven en niet in een 
samenhangend besluit. Art. 7.35 lid 7 biedt een wettelijke grondslag om dit bij 
amvb te regelen. Om de bestaande bevoegdhedenstructuur zoveel mogelijk te 
respecteren zou wettelijk kunnen worden bepaald dat het orgaan dat bevoegd is 
tot het nemen van het samenhangende besluit een ‘verklaring van instemming’ 
moet verlenen. Aan die verklaring kunnen verschillende consequenties worden 
verbonden: hetzij het bevoegde orgaan hoeft met de verklaring in de 
vervolgbesluitvorming slechts rekening te houden, hetzij het m.e.r.-plichtige 
bestemmingsplan of projectbesluit kan zonder verklaring van instemming niet 
worden genomen en daarmee moet in de vervolgbesluitvorming rekening 
worden gehouden. De verklaring vervangt in geen van beide gevallen het 
samenhangende besluit.  

 
 Indien geen van beide aanbevelingen wordt opgevolgd, is nader onderzoek 

wenselijk naar de geschiktheid van het bestemmingsplan als m.e.r.-plichtig 
besluit. Uit het onderzoek is gebleken dat het bestemmingsplan niet in alle 
gevallen geschikt is om als m.e.r.-plichtig besluit te fungeren. Dat heeft te maken 
met het feit dat het bestemmingsplan eigenlijk geen vergunning is om een 
m.e.r.-plichtig project uit te voeren, maar algemene regels geeft voor het gebruik 
van de grond. Een bestemmingsplan kan zowel kaderstellend als 
uitvoeringsgericht zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat het bestemmingsplan in het 
Besluit m.e.r. zowel als een m.e.r.-plichtig besluit als een m.e.r-plichtig plan 
wordt aangemerkt. Het projectbesluit (of t.z.t. de omgevingsvergunning) 
daarentegen is wel een echte vergunning en is doorgaans meer op uitvoering 
gericht dan het bestemmingsplan. Daardoor is de beoordeling van 
milieueffecten en het voorschrijven van milieumaatregelen in beginsel minder 
problematisch bij het nemen van projectbesluiten (of t.z.t. de 
omgevingsvergunning) dan bij de vaststelling van een bestemmingsplan.  
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ellcapqrh1 fåäÉáÇáåÖ==
 

1.1 ^`eqbodolka=

In dit onderzoek staat de doorwerking van de op grond van de richtlijn inzake 
milieueffectrapportage (verder: m.e.r.-richtlijn)1 en de richtlijn strategische 
milieubeoordeling (verder: smb-richtlijn)2 verplichte milieueffectbeoordeling voor 
besluiten en plannen die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben centraal. 
Ingevolge art. 8 m.e.r-richtlijn en art. 8 smb-richtlijn werken de resultaten van de 
milieueffectbeoordeling door naar de besluitvorming over m.e.r.-plichtige plannen 
en besluiten.3 De doorwerking van de milieueffectbeoordeling naar deze plannen 
en besluiten kan in het Nederlandse recht problematisch zijn, omdat vanwege het 
specialiteitsbeginsel niet altijd alle aspecten uit de milieueffectbeoordeling bij het 
nemen van m.e.r.-plichtige besluiten en plannen in aanmerking kunnen worden 
genomen. De plannen en besluiten waarvoor volgens het Nederlandse recht een 
m.e.r.-(beoordelings)plicht geldt hebben namelijk verschillende wettelijke 
grondslagen met ieder hun eigen beschermingsbereik. De m.e.r.-plichtige plannen 
en besluiten, mogen, gelet op het legaliteits- en specialiteitsbeginsel4, uitsluitend 
worden vastgesteld ten behoeve van het specifieke belang dat de wet, waarin het 
desbetreffende plan of besluit zijn grondslag vindt, beoogt te beschermen.  

aççêïÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=ãáäáÉìÉÑÑÉÅíÄÉççêÇÉäáåÖ==Äáà=ãKÉKêKJéäáÅÜíáÖÉ=ÄÉëäìáíÉå==
Ingevolge art. 7.35 lid 1 Wm moet het bevoegd gezag bij het nemen van m.e.r.-
plichtige besluiten rekening houden met alle gevolgen die de activiteit, waarop het 
besluit betrekking heeft, voor het milieu kan hebben. Ingevolge het tweede lid kan 
evenwel uitsluitend met de gevolgen voor het milieu rekening worden gehouden 
voor zover de wettelijke regeling waarop het m.e.r.-plichtige besluit berust zich 
daartegen niet verzet. Gevolg daarvan is dat alleen met milieugevolgen rekening 
kan worden gehouden voor zover de wet waarop het m.e.r.-plichtige besluit berust 
het milieu beoogt te beschermen. Het tweede lid voorkomt derhalve dat het 
specialiteitsbeginsel wordt doorbroken.  

                                                                  
1 Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare 

en particuliere projecten, laatstelijk gewijzigd door richtlijn 2009/31/EG 
2 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de 

beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s, PB EG L 197/30. 
3 Ingevolge de m.e.r.-richtlijn moeten de resultaten ‘in aanmerking worden genomen’. De smb-richtlijn 

hanteert de term ‘rekening houden met’.  
4 Zie uitgebreider over het specialiteitsbeginsel: Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van 

bestuursrecht, 14e druk, Den Haag 2008: Elsevier, p. 307-310. 
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Om te voorkomen dat het specialiteitsbeginsel in de weg staat aan het betrekken 
van de resultaten van de milieueffectbeoordeling, heeft de wetgever ervoor 
gekozen om in art. 7.35 lid 3 Wm de bevoegdheid voor het bevoegd gezag op te 
nemen om het specialiteitsbeginsel te doorbreken. Ongeacht de beperkingen van 
de wettelijke regeling waarop het m.e.r.-plichtige besluit berust kan het bevoegde 
gezag alle voorwaarden, voorschriften en beperkingen in dat besluit opnemen die 
nodig zijn ter bescherming van het milieu (sub a). Het bevoegde gezag heeft 
eveneens de bevoegdheid om het m.e.r.-plichtige besluit te weigeren, indien de 
m.e.r.-plichtige activiteit tot ontoelaatbare milieugevolgen kan leiden; ook al 
voorziet de wettelijke regeling waarop het besluit berust niet in een dergelijke 
weigeringsgrond (sub b).   
 
Een m.e.r.-plichtig besluit waarbij het opzij zetten van het specialiteitsbeginsel aan 
de orde zou kunnen zijn is het bestemmingsplan. Volgens vaste jurisprudentie 
kunnen in een bestemmingsplan ingevolge art. 3.1 lid 1 Wro immers niet alle 
milieuaspecten bindend worden geregeld; wel dient het milieubelang bij de 
vaststelling van een bestemmingsplan te worden betrokken. In hoeverre ten 
behoeve van de bescherming van het milieu voorschriften, voorwaarden en 
beperkingen in het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen is evenwel niet 
volledig duidelijk. Die onduidelijkheid is met name het gevolg van een passage in 
de memorie van toelichting op de Wro5, waarin de regering onder bepaalde 
omstandigheden mogelijkheden ziet voor het opnemen van 
milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan.6 Voor zover het 
bestemmingsplan als m.e.r.-plichtig besluit is aangewezen, kan het bevoegde gezag 
daarin ingevolge art. 7.35 lid 3 Wm evenwel alle voorschriften, voorwaarden en 
beperkingen opnemen, die ter bescherming van het milieu noodzakelijk zijn.   

aççêïÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=ãáäáÉìÉÑÑÉÅíÄÉççêÇÉäáåÖ=Äáà=ãKÉKêJéäáÅÜíáÖÉ=éä~ååÉå=
De verplichting ex art. 8 smb-richtlijn om bij de vaststelling van m.e.r.-plichtige 
plannen rekening te houden met de resultaten van milieueffectbeoordeling, is 
geïmplementeerd in 7.14 lid 1 Wm (nieuw,7 voorheen art. 7.26d lid 1). In of bij het 
plan moet worden vermeld op welke wijze rekening is gehouden met het 
milieueffectrapport en daaromtrent naar voren gebrachte zienswijzen. Anders dan 
bij m.e.r.-plichtige besluiten is niet voorzien in een bevoegdheid voor het bevoegde 
gezag om het specialiteitsbeginsel te doorbreken.  
Van belang voor dit onderzoek is dat een bestemmingsplan zowel kan zijn 
aangewezen als m.e.r.-plichtig plan en als m.e.r.-plichtig besluit. In zoverre heeft 
het bestemmingsplan een hybride karakter.8 

1.2 ^^kibfafkd=sllo=ebq=lkabowlbh=

Sinds de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
van 22 maart 2006 (Bedrijventerrein Linderveld)9 wordt er in de literatuur 

                                                                  
5 Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 22. 
6 Zie P.J.J. van Buuren, A.A.J. de Gier, A.G.A. Nijmeijer en J. Robbe, Hoofdlijnen ruimtelijke 

bestuursrecht, 7e druk, Deventer 2009: Kluwer, p. 43-47.  
7 Stb. 2010, 20. 
8 Zie hoofdstuk 3 paragraaf 3.5. 
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gediscussieerd over de vraag in welke gevallen in het MER opgenomen 
milieumaatregelen in het m.e.r.-plichtige bestemmingsplan moeten worden 
opgenomen en op welke wijze dat zou kunnen geschieden.10 Ingevolge art. 8 m.e.r.-
richtlijn dienen de resultaten van het MER in het kader van de 
vergunningsprocedure in aanmerking te worden genomen. In de Linderveld-
uitspraak leidt de Afdeling daaruit af dat de bestemmingsplanwetgever bij de 
vaststelling van een m.e.r.-plichtig bestemmingsplan dient te onderzoeken of en in 
hoeverre het MER noopt tot het in het bestemmingsplan dwingend voorschrijven 
van maatregelen om de nadelige gevolgen van het plan te compenseren of te 
mitigeren. Voor zover de bestemmingsplanwetgever het treffen van dergelijke 
maatregelen noodzakelijk acht, moeten die maatregelen volgens de Afdeling ook 
dwingend in het bestemmingsplan of een daarmee samenhangend besluit worden 
voorgeschreven. De Afdeling geeft daarbij nog aan dat milieumaatregelen in het 
bestemmingsplan dwingend kunnen worden voorgeschreven door middel van het 
opnemen van een voorwaardelijke verplichting in de bouwvoorschriften of als 
uitwerkingsregels. Dat art. 10 WRO (thans: art. 3.1 Wro) voor het opnemen van 
dergelijke milieumaatregelen op grond van vaste jurisprudentie geen wettelijke 
grondslag biedt, is niet van belang, omdat art. 10 WRO volgens de Afdeling 
richtlijnconform kan worden uitgelegd.  
 
Thans hoeft de juridische grondslag voor het opnemen van milieumaatregelen in 
het bestemmingsplan niet meer te worden geconstrueerd door middel van een 
richtlijnconforme uitleg van art. 10 WRO, maar kan die grondslag sinds de 
wijziging van de Wm11 in art. 7.35 lid 3 Wm worden gevonden. Deze bepaling geeft 
de bevoegdheid om ter bescherming van het milieu voorwaarden, voorschriften en 
beperkingen in het m.e.r-plichtige besluit op te nemen, indien de wettelijke 
regeling waarop het m.e.r.-plichtige besluit is gebaseerd daarvoor zelf niet voorziet 
in die bevoegdheid.12 Wel is van belang dat art. 7.35 lid 3 Wm een bevoegdheid bevat 
en geen verplichting om de noodzakelijk geachte milieumaatregelen uit het MER 
dwingend in het bestemmingsplan voor te schrijven.  
 
Welke (typen) milieumaatregelen uit het MER in welke gevallen dwingend in het 
m.e.r.-plichtige bestemmingsplan moeten worden voorgeschreven laat de Afdeling 
                                                                                                                                                                        
9 ABRvS 22 maart 2006, M en R 2006, 58, m.nt. KJ, AB 2006, 421, m.nt. A.A.J. de Gier, Gst. 2006, 7231, nr. 

74, m.nt. Theunissen en BR 2006, 546. 
10 Zie bijvoorbeeld: A.G.A. Nijmeijer, Voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan. Einde 

van de toelatingsplanologie of niets nieuws onder de zon?, M en R 2006, p. 363–367 en M.A.A. Soppe, 

Verhouding Nederlandse m.e.r.-regeling tot de m.e.r.-richtlijn, in: J.M. Bazelmans en M.N. Boeve, 

Milieueffectrapportage naar huidig en toekomstig recht, Europa Law Publishing, Groningen 2006, p. 20-

23, W.G.A. Hazewindus, 7.35 en verder, in: M.V.C. Aalders en R. Uylenburg (red.), Het milieurecht als 

proeftuin. 20 jaar Centrum voor Milieurecht, p. 51-54 en annotaties bij deze uitspraak: M en R 2006, 58, 

m.nt. KJ, AB 2006, 421, m.nt. A.A.J. de Gier, Gst. 2006, 7231, nr. 74, m.nt. Theunissen en BR 2006, 546.  
11 Stb. 2005, 477 (Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Wet milieubeheer verdere aanpassing 

aan Europese richtlijnen inzake milieu-effectrapportage). 
12 De verruimde beslissingsgrondslag was op het bestemmingsplan dat in de Linderveld-uitspraak aan 

de orde was niet van toepassing, omdat dit in het oude art. 7.35 lid 3 Wm uitsluitend gold voor 

besluiten die werden voorbereid met afdeling 3.5 Awb. Het bestemmingsplan werd (en wordt) 

voorbereid met afdeling 3.4 Awb. 
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in de Linderveld-uitspraak in het midden. Evenmin wordt duidelijk op welke 
wijze deze milieumaatregelen in een bestemmingsplan kunnen of moeten worden 
voorgeschreven. Uit de twee voorbeelden die de Afdeling noemt, kunnen 
daaromtrent geen algemene conclusies worden getrokken.  
 
De uitspraak van de Afdeling van 28 mei 2008 (Bangert en Oosterpolder)13 geeft 
enige verduidelijking, maar laat nog vele vragen onbeantwoord. In deze uitspraak 
oordeelt de Afdeling dat het bevoegde gezag dient te onderzoeken of en in 
hoeverre bepaalde maatregelen uit het MER noodzakelijk zijn ter beperking of 
compensatie van de nadelige gevolgen van het m.e.r.-plichtige bestemmingsplan. 
Voor zover de bestemmingsplanwetgever na een dergelijke inventarisatie tot het 
oordeel komt dat maatregelen niet noodzakelijk zijn ter beperking of compensatie 
van nadelige milieugevolgen, hoeven deze maatregelen niet dwingend in het 
bestemmingsplan te worden voorgeschreven. Hetzelfde geldt voor maatregelen 
ten aanzien waarvan reeds op een andere wijze is verzekerd dat deze zullen 
worden getroffen. De noodzaak tot het voorschrijven van maatregelen ter 
bescherming van vogelsoorten in het bestemmingsplan achtte de Afdeling 
bijvoorbeeld niet noodzakelijk, omdat dit aspect voldoende is gewaarborgd in de 
Flora- en faunawet. Dat roept de vraag op of meer in het algemeen geldt dat het 
voorschrijven van maatregelen uit het MER in het bestemmingsplan niet 
noodzakelijk is, indien het treffen van die maatregelen kan worden gewaarborgd 
in een samenhangend besluit, dat op grond van andere wetgeving nodig is voor de 
uitvoering van het bestemmingsplan. Een andere vraag is of wellicht door middel 
van een privaatrechtelijke overeenkomst kan worden gewaarborgd dat de 
noodzakelijk geachte maatregelen zullen worden getroffen.  
 
Uit bovenstaande jurisprudentie blijkt dat bestemmingsplanwetgevers ingevolge 
art. 8 M.e.r.-richtlijn jo. 7.35 lid 3 Wm bij de vaststelling van m.e.r.-plichtige 
bestemmingsplannen zullen moeten onderzoeken welke maatregelen uit het MER 
noodzakelijk zijn voor de beperking of compensatie van nadelige milieugevolgen. 
Wanneer bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn is echter onduidelijk. In welke 
gevallen het treffen van de noodzakelijk geachte maatregelen in een  
bestemmingsplan, een samenhangend besluit of zelfs in een privaatrechtelijke 
overeenkomst kan of moet worden gewaarborgd, is eveneens onduidelijk. 
Bovendien is niet duidelijk op welke wijze het treffen van milieumaatregelen in het 
bestemmingsplan dwingend moeten of kunnen worden voorgeschreven. Dit 
onderzoek tracht ten aanzien van deze vragen (meer) duidelijkheid te verschaffen.  

1.3 ^^km^h=s^k=ebq=lkabowlbh=bk=so^^dpqbiifkd=

^~åé~â=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=
In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre en op welke wijze een MER moet 
doorwerken in het besluit of plan ten behoeve waarvan het MER moet worden 
gemaakt. Vanwege de hier voor besproken jurisprudentie is er voor gekozen in dit 
onderzoek de aandacht specifiek te richten op het m.e.r.-plichtige 
bestemmingsplan. Ook wordt aandacht besteed aan het m.e.r.-plichtige 
projectbesluit. In onderdeel A art. 1 onder e van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 

                                                                  
13 ABRvS 28 mei 2009, M en R 2009, 7, m.nt. KJ, JM 2008, nr. 79 m.nt. Pieters, Van Velsen en Slappendel. 
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wordt een projectbesluit namelijk gelijkgesteld met een bestemmingsplan, zodat 
met betrekking tot bepaalde m.e.r.-plichtige activiteiten ook projectbesluiten in het 
Besluit m.e.r. zijn aangewezen als m.e.r.-plichtig besluit. Dat is ook niet zo vreemd 
omdat door middel van het nemen van een projectbesluit niet nader begrensde 
afwijkingen van het bestemmingsplan mogelijk zijn. Evenals met de vaststelling 
van het bestemmingsplan, kunnen met het nemen van een projectbesluit immers 
ruimtelijke ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt die aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben. Na de inwerkingtreding van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zal het projectbesluit opgaan in de 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het planologische regime (art. 2.1 lid 
1 onder c Wabo). In dit rapport wordt ook aandacht besteed aan deze toekomstige 
wetgeving. 
 
Dit rapport spitst zich toe op de doorwerking van de resultaten van het MER in het 
bestemmingsplan en het projectbesluit. In het kader van dit onderzoek voert het te 
ver om van alle m.e.r-plichtige besluiten en plannen te onderzoeken in hoeverre de 
resultaten van het MER besluitvorming kunnen doorwerken. Om een indruk te 
geven worden in de bijlage bij dit rapport wel enkele andere m.e.r.-plichtige 
besluiten kort behandeld.  
 
De m.e.r.-regeling in de Wm wordt per 1 juli 2010 ingrijpend herzien.14 In dit 
rapport wordt uitgegaan van de tekst van de Wm na wijziging. Het onderzoek is 
afgesloten in mei 2010. Met relevante ontwikkelingen in wetgeving en 
jurisprudentie van latere datum is slechts sporadisch rekening gehouden.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van analyse van wetgeving, 
wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur. Voor de begeleiding van dit 
onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld, bestaande uit de volgende 
leden: Pascale van Duijse, Caro Janssen en Kees Justus Vogel (VROM), Selma van 
Velsen, Rick van den Broek en Marjan Poortinga (Commissie m.e.r.) Lien de Voogd 
(DCMR) Freek van der Woude en Najat Belhaj (Infomil).15  

sê~~ÖëíÉääáåÖ=
De vraagstelling van dit onderzoek kan als volgt worden weergegeven: 
 
In hoeverre moeten en kunnen in het MER opgenomen milieumaatregelen in 
bestemmingsplannen en projectbesluiten dwingend worden voorgeschreven en op welke 
wijze kan of moet dat geschieden?  
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal een aantal deelvragen moeten worden 
beantwoord: 
1. In hoeverre verplichten art. 8 m.e.r.-richtlijn en art. 8 smb-richtlijn bij de 

vaststelling van m.e.r.-plichtige plannen en besluiten tot het voorschrijven van 
in het MER opgenomen milieumaatregelen in die plannen en besluiten?  

                                                                  
14 Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van 

de regelgeving over de milieueffectrapportage), Stb. 2010, 20.  
15 De onderzoekers danken de leden van de begeleidingscommissie voor hun nuttige inbreng en de 

plezierige samenwerking. 
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2. Op welke wijze zijn art. 8 m.e.r-richtlijn en art. 8 smb-richtlijn in de 
Nederlandse wetgeving geïmplementeerd? En in hoeverre vloeit uit deze 
nationale wetgeving een verplichting voort tot het dwingend voorschrijven 
van milieumaatregelen in bestemmingsplannen en projectbesluiten? 

3. In hoeverre kunnen op grond van de Wro de milieumaatregelen uit het MER 
in bestemmingsplannen en projectbesluiten (t.z.t. de omgevingsvergunning 
voor afwijken van het planologisch regime) worden voorgeschreven? 

4. Welke beperkingen gelden er ten aanzien van de uitoefening van de verruimde 
beslissingsgrondslag van art. 7.35 lid 3 Wm bij de vaststelling van 
bestemmingsplannen en het nemen van projectbesluiten? 

5. Welke problemen kunnen zich voordoen wanneer de benodigde 
milieumaatregelen uit het MER zowel in het m.e.r.-plichtige bestemmingsplan 
of m.e.r.-plichtige projectbesluit (t.z.t. de omgevingsvergunning) als in een 
samenhangend besluit kunnen worden voorgeschreven? Welke 
oplossingsrichtingen zijn er denkbaar om die problemen weg te nemen? 

1.4 lm_lrt=s^k=afq=o^mmloq=

Na een bespreking van het Europeesrechtelijke kader in hoofdstuk 2 (deelvraag 1), 
zal in hoofdstuk 3 nader worden ingegaan op de implementatie van de m.e.r.-
richtlijn en de smb-richtlijn in de Nederlandse wetgeving (deelvraag 2). Hoofdstuk 
4 behandelt de juridische mogelijkheden om milieumaatregelen voor te schrijven 
in bestemmingsplannen en projectbesluiten (deelvraag 3). In hoofdstuk 5 wordt 
ingegaan op de vraag in hoeverre er een beroep mogelijk is op de verruimde 
beslissingsgrondslag indien milieumaatregelen niet in het bestemmingsplan of het 
projectbesluit kunnen worden voorgeschreven (deelvraag 4) en mogelijke 
knelpunten die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij zullen ook 
oplossingsrichtingen voor deze knelpunten worden gepresenteerd (deelvraag 5). 
Hoofdstuk 6 bevat de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.  
In de bijlage bij dit rapport wordt een korte blik geworpen op de doorwerking van 
het MER bij andere m.e.r.-plichtige besluiten. 
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ellcapqrh2 =bìêçéÉÉëêÉÅÜíÉäáàâ=
â~ÇÉê=

2.1 fkibfafkd=

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre de m.e.r.-richtlijn en de smb-
richtlijn verplichten tot het voorschrijven van in het MER opgenomen 
milieumaatregelen in m.e.r.-plichtige plannen en besluiten. Daartoe worden in het 
bijzonder de artikelen 8 van de m.e.r- richtlijn en art. 8 van de smb-richtlijn 
geanalyseerd. Deze bepalingen regelen de doorwerking van de milieu-informatie 
naar de besluitvorming. Beide richtlijnen zijn in dit onderzoek relevant omdat het 
bestemmingsplan zowel m.e.r.-plichtig besluit als m.e.r.-plichtig plan kan zijn.16 

2.2 ab=of`eqifgk=fkw^hb=jfifbrbccb`qo^mmloq^db=

De m.e.r.-richtlijn vereist dat projecten17 die een aanzienlijk milieueffect kunnen 
hebben worden onderworpen aan een vergunningplicht en een daaraan 
voorafgaande milieueffectbeoordeling. In de m.e.r.-richtlijn ontbreekt een 
expliciete bepaling met daarin de doelstelling van de richtlijn. De considerans van 
de richtlijn (en wijzigingsrichtlijnen) geeft meer richting. Zo staat in overweging 1 
van de considerans bij wijzigingsrichtlijn 97/11/EG: 

 
“Overwegende dat met Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de 

milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (5) wordt 

beoogd de bevoegde instanties passende informatie te verschaffen aan de hand 

waarvan zij over een bepaald project een besluit kunnen nemen met volledige 

kennis van zaken wat betreft de daarvan te verwachten aanzienlijke milieu-

effecten; dat deze procedure een fundamenteel instrument is van het milieubeleid, 

zoals in artikel 130 R van het Verdrag omschreven, en van het vijfde 

beleidsplan/actieprogramma van de Gemeenschap inzake het milieu en duurzame 

ontwikkeling;” 

 

Het Hof van Justitie EG heeft reeds in de Kraaijeveldzaak geoordeeld dat uit de 
tekst van de m.e.r-richtlijn kan worden afgeleid dat zij een zeer breed doel heeft.18  

                                                                  
16 Zie hierover hoofdstuk 3. 
17 Het begrip project heeft een ruimte strekking. Het gaat om de uitvoering van bouwwerken of tot 

stand brengen van andere installaties of werken en andere ingrepen in het natuurlijke milieu of 

landschap (art. 1 lid 2 m.e.r.-richtlijn). 
18 Zaak C-72/95. 
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In latere uitspraken is dit bevestigd.19 De specifieke omschrijving van het doel van 
de m.e.r- richtlijn in de jurisprudentie wisselt, maar het HvJ verwijst herhaaldelijk 
naar de considerans van de richtlijn en wijst daarbij op de functie van m.e.r. als 
informatiebron bij de besluitvormingsprocedure. 
 
 Zie bijvoorbeeld de volgende overwegingen van het Hof: 

 Zaak C-227/01: “zoals onder meer blijkt uit de artikelen 1. lid 1 en 2, lid 1, en uit 

de eerste, de vijfde, de zesde, de achtste en de elfde overweging van de 

considerans van de onderhavige richtlijn, heeft deze hoofdzakelijk tot doel dat 

de projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name gezien 

hun aard, omvang of ligging, voor de verlening van de vergunning worden 

onderworpen aan een beoordeling van hun effecten.” 

 Zaak C-418/04: “Die twee richtlijnen bevatten bepalingen inzake de 

besluitvormingsprocedure zonder de lidstaten wat de besluiten zelf betreft 

verplichtingen op te leggen, en zij betreffen enkel bepaalde plannen en 

projecten.” 

 Zaak C -205/08: “Overeenkomstig de eerste overweging van de considerans van 

richtlijn 85/337 heeft deze richtlijn tot doel, vervuiling en andere aantasting van 

het milieu te voorkomen door bepaalde openbare en particuliere projecten aan 

een voorafgaande milieueffectbeoordeling te onderwerpen.” 

 

De richtlijn maakt een onderscheid tussen projecten waarvoor een voorafgaande 
milieueffectbeoordeling verplicht is (bijlage I) en projecten waarvan moet worden 
beoordeeld of een dergelijke milieueffectbeoordeling nodig is (bijlage II). Ten 
behoeve van een dergelijke milieueffectbeoordeling dient de opdrachtgever20 van 
het project de daarvoor relevante informatie te verschaffen. De informatie die in 
dat kader moet worden verschaft is in art. 5 en bijlage IV bij de m.e.r.-richtlijn 
opgenomen. Het betreft onder meer een beschrijving van de locatie, omvang en 
aard van het project, de te verwachte milieueffecten en de onderzochte 
alternatieven. Ook moeten de beoogde maatregelen om belangrijke nadelige 
milieueffecten te vermijden, te beperken of te verhelpen worden beschreven in het 
MER. Daarnaast eist de richtlijn dat instanties met specifieke 
verantwoordelijkheden op milieugebied en het publiek over de ingewonnen 
informatie worden geraadpleegd.21 De m.e.r.-richtlijn hanteert daarbij een ruim 
milieubegrip. Zo dient de milieueffectbeoordeling van de (in)directe effecten van 
een project niet alleen de factoren ‘mens, dier en plant’ en ‘bodem, water, lucht, 
klimaat en landschap’ te betreffen, maar ook ‘materiële goederen en het culturele 
erfgoed.’22 
 
Op grond van art. 8 m.e.r.-richtlijn moeten de resultaten van de raadplegingen en 
de van de opdrachtgever ingewonnen informatie ook daadwerkelijk in aanmerking 
worden genomen bij de vergunningverlening voor een project waarvoor een 
milieueffectbeoordeling verplicht is gesteld. Belangrijke vraag in het kader van dit 
                                                                  
19 Zie o.a. HvJ EG 16 september 2004, C-227/01, M en R 2005, nr. 37 m.nt. Jesse en HvJ EG 10 december 

2009, zaak C-205/08. 
20 De opdrachtgever kan een particulier zijn of een overheidsinstantie. Zie art. 1 lid 2 m.e.r.-richtlijn.  
21 Zie art. 6 en 7 m.e.r-richtlijn. 
22 Zie art. 3 m.e.r.-richtlijn. 
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onderzoek is of art. 8 m.e.r.-richtlijn vereist dat alle in het MER genoemde 
milieumaatregelen ook dwingend in het m.e.r.-plichtige besluit moeten (kunnen) 
worden voorgeschreven. 

k~ÇÉêÉ=~å~äóëÉ=~êíK=U=ãKÉKêKJêáÅÜíäáàå=
De betekenis van de term ‘in aanmerking nemen’ is in de m.e.r.-richtlijn of door het 
Hof van Justitie EG niet nader ingevuld. In het licht van de doelstellingen van de 
m.e.r.-richtlijn lijkt de term ‘in aanmerking nemen’ te impliceren dat de milieu-
informatie, inclusief de beoogde milieumaatregelen, in ieder geval moet kunnen 
worden betrokken in de m.e.r.-plichtige besluitvorming. De m.e.r.-richtlijn beoogt 
immers het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. 23 
De Europese Commissie lijkt dit te ondersteunen. In 2005 is Nederland in gebreke 
gesteld door de Commissie met betrekking tot de implementatie van de m.e.r.-
richtlijn, waarbij onder meer art. 8 m.e.r.-richtlijn aan de orde was. De Commissie 
betwijfelde of in de Nederlandse wetgeving voldoende verzekerd is dat met 
betrekking tot projecten waarvoor verschillende deelvergunningen nodig zijn, die 
vergunningen worden afgegeven met inachtneming van de artikelen 8 en 2, eerste 
lid van de richtlijn. Zij wijst op het gevaar dat tegenstrijdige beslissingen worden 
genomen door de verschillende met betrekking tot de betrokken deelvergunningen 
bevoegde bestuursorganen, omdat die op verschillende gebieden bevoegd en 
deskundig zijn.’24 Hieruit kan worden afgeleid dat de Commissie het noodzakelijk 
acht dat de doorwerking van het MER naar de besluitvorming is gewaarborgd en 
dat daarbij geen tegenstrijdigheid tussen de verschillende besluiten mag ontstaan. 
Zij laat zich in dit verband echter niet uit over de vraag hoe de doorwerking van het 
MER in de besluitvorming moet plaatsvinden. Ook in een mededeling van 23 juli 
2009 over de toepassing en doeltreffendheid van de m.e.r.-richtlijn gaat de 
Commissie niet in op de wijze van doorwerking, maar benadrukt zij vooral de 
procedurele functie van m.e.r.25 De Commissie stelt hier:  
 

‘De MEB-richtlijn behelst hoofdzakelijk procedurele eisen; verbindende 

milieunormen stelt zij niet vast. De bevoegde instanties zijn ertoe gehouden 

rekening te houden met de ingewonnen informatie en de resultaten van de 

raadplegingen en aan het eind van de vergunningprocedure specifieke informatie 

bekend te maken (artikelen 8 en 9), maar niets verplicht hen ertoe specifieke 

besluiten te trekken uit de bevindingen van de MEB.’ 26 

 

Concluderend kan uit art. 8 m.e.r-richtlijn niet meer worden afgeleid dan dat moet 
zijn gewaarborgd dat met de milieu-informatie en de raadplegingen in de 
besluitvorming over het m.e.r.-plichtige project rekening kan worden gehouden. 

                                                                  
23 Zie overigens anders Jesse. Zij concludeert dat aan de m.er.-richtlijn een expliciet verwoorde materiële 

doelstelling ten grondslag ligt. Volgens haar kan m.e.r. dwingen tot een milieuvriendelijker 

besluitvorming en is het niet slechts een hulpmiddel bij de besluitvorming. Zie Jesse 2008, o.a. p. 203 en 

p. 296. 
24 Kamerstukken II 2004/05, 30 046, nr. 3, p. 7. 
25 Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de regio’s, Toepassing en doeltreffendheid van de MEB-richtlijn, COM (2009) 

378 definitief. 
26 COM (2009) 378 definitief, p. 6. 



jfifbrj^^qobdbibk=fk=jKbKoKJmif`eqfdb=_bpqbjjfkdpmi^kkbk=bk=molgb`q_bpirfqbk=

pqbj=OMNM = OM 

De wijze waarop dit moet gebeuren is in de m.e.r.-richtlijn of in de jurisprudentie 
van het Hof niet nader ingevuld. De Commissie benadrukt met betrekking tot art. 
8 vooral de procedurele rol van m.e.r. en wijst er op dat ook bij deelvergunningen 
met de milieu-informatie uit het MER moet worden rekening gehouden. De 
richtlijn verplicht ons inziens dan ook niet tot het dwingend voorschrijven van de 
noodzakelijk geachte milieumaatregelen in het m.e.r.-plichtige besluit zelf. De 
m.e.r.-richtlijn vormt geen belemmering om de beoogde milieumaatregelen op 
andere wijze te verzekeren, mits gegarandeerd is dat geen tegenstrijdigheid 
ontstaat tussen de verschillende besluiten.  

2.3 ab=of`eqifgk=pqo^qbdfp`eb=jfifbr_blloabifkd=

De smb-richtlijn verplicht de lidstaten om wettelijk voorgeschreven plannen aan 
een strategische milieubeoordeling te onderwerpen, voor zover de plannen het 
kader vormen voor m.e.r.-plichtige besluiten, effecten kunnen hebben op een 
Natura 2000-gebied of om andere redenen aanzienlijke milieueffecten kunnen 
hebben.27 De smb-richtlijn bevat, anders dan de m.e.r.-richtlijn, wel een expliciete 
bepaling over het doel van de richtlijn. In art. 2 smb-richtlijn is het doel als volgt 
omschreven: 
 

“Deze richtlijn heeft ten doel te voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau en 

bij te dragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en 

vaststelling van plannen en programma’s, met het oog op de bevordering van 

duurzame ontwikkeling door ervoor te zorgen dat bepaalde plannen en 

programma’s die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben 

overeenkomstig deze richtlijn aan een milieubeoordeling worden onderworpen.” 

 

De resultaten van de strategische milieubeoordeling, inspraak en raadplegingen 
over deze plannen worden in een milieueffectrapport neergelegd. In dat 
milieurapport worden de mogelijk aanzienlijke milieueffecten, de uitvoering van 
het plan en de redelijke alternatieven daarvoor beschreven en beoordeeld. In art. 5 
en bijlage 1 smb-richtlijn is omschreven welke informatie moet worden verstrekt 
ten behoeve van het opstellen van het milieurapport. Dit betreft onder meer de 
voorgenomen maatregelen om aanzienlijke negatieve effecten op het milieu van de 
uitvoering van het plan of programma te voorkomen, te beperken of zoveel 
mogelijk teniet te doen. Ingevolge art. 8 smb-richtlijn dient bij de voorbereiding 
van een plan of programma, dat aanzienlijke milieueffecten kan hebben, met het 
milieurapport, de inspraakreacties en de grensoverschrijdende raadpleging 
rekening te worden gehouden. 

k~ÇÉêÉ=~å~äóëÉ=~êíK=U=ëãÄJêáÅÜíäáàå=
Art. 8 smb-richtlijn regelt de doorwerking van het milieurapport en de 
raadplegingen in de besluitvorming. Deze bepaling is in grote lijnen vergelijkbaar 
met art. 8 uit de m.e.r-richtlijn. Opvallend is wel dat er verschillende begrippen 
worden gehanteerd. In art. 8 m.e.r.-richtlijn wordt de term ‘in aanmerking nemen’ 
gehanteerd, terwijl art. 8 smb-richtlijn voorschrijft dat met het milieurapport en de 
raadplegingen wordt ‘rekening gehouden’. Wanneer verschillende taalversies van 
de m.e.r.-richtlijn en de smb-richtlijn naast elkaar worden gelegd, valt op dat er in 

                                                                  
27 Zie art. 3 smb-richtlijn. 



jfifbrj^^qobdbibk=fk=jKbKoKJmif`eqfdb=_bpqbjjfkdpmi^kkbk=bk=molgb`q_bpirfqbk=

pqbj=OMNM = ON 

het Duits en Frans in beide richtlijnen dezelfde termen worden gehanteerd 
(‘berücksichtigen’ en ’doivent être pris en considération’). In de Engelse versies 
worden wel twee verschillende begrippen gehanteerd. In de m.e.r.-richtlijn ‘must 
be taken into consideration’ en in de smb-richtlijn ‘shall be taken into account’.  
Gelet op het feit dat in twee taalversies dezelfde begrippen worden gehanteerd, en 
ons inziens voorts vanuit taalkundig en juridisch oogpunt er niet direct een 
belangrijk verschil bestaat tussen de begrippen ‘in aanmerking nemen’ en 
‘rekening houden met’, gaan wij er vanuit dat met beide richtlijnen geen verschil in 
doorwerking van de milieu-informatie in de besluitvorming is beoogd. Naar onze 
mening dienen de termen ‘rekening houden met’ en ‘in aanmerking nemen’ dan 
ook op dezelfde manier te worden uitgelegd. Dit betekent dat ook de smb-richtlijn 
niet verplicht tot het opnemen van de milieumaatregelen in het m.e.r-plichtige 
plan zelf. Met de milieu-informatie uit de milieueffectbeoordeling hoeft bij de 
vaststelling van het m.e.r.-plichtige plan slechts rekening te worden gehouden. 

2.4 `lk`irpfb=

De m.e.r.-richtlijn vereist dat projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen 
hebben voorafgaand aan de vergunningverlening worden onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling. De resultaten van de milieueffectbeoordeling en de 
raadplegingen moeten ingevolge art. 8 van de richtlijn in aanmerking worden 
genomen bij de vergunningverlening. De term ‘in aanmerking nemen’ lijkt, gelet 
op de doelstellingen van de richtlijn, te impliceren dat de milieu-informatie, 
inclusief de beoogde milieumaatregelen, in ieder geval moet kunnen worden 
betrokken in de m.e.r.-plichtige besluitvorming. De wijze waarop dit moet 
gebeuren is in de m.e.r.-richtlijn of in de jurisprudentie van het Hof niet nader 
ingevuld. De Commissie heeft in verband met art. 8 m.e.r.-richtlijn er op gewezen 
dat ook bij deelvergunningen met de milieu-informatie uit het MER moet worden 
rekening gehouden. Verder benadrukken de Commissie en het Hof vooral de 
procedurele rol van m.e.r. Ons inziens kan uit art. 8 m.e.r-richtlijn dan ook niet 
worden afgeleid dat de noodzakelijke geachte milieumaatregelen dwingend in het 
m.e.r.-plichtige besluit (zoals het bestemmingsplan) zelf moeten worden 
voorgeschreven. De m.e.r.-richtlijn vormt geen belemmering om de beoogde 
milieumaatregelen ook op andere wijze te verzekeren, mits gegarandeerd is dat 
geen tegenstrijdigheid ontstaat tussen de verschillende besluiten. 
 
De smb-richtlijn verplicht tot een strategische milieubeoordeling voor plannen die 
het kader vormen voor m.e.r.-plichtige besluiten. Art. 8 van deze richtlijn regelt de 
doorwerking van het milieurapport en de raadplegingen in de besluitvorming. 
Anders dan art. 8 m.e.r-richtlijn hanteert art. 8 smb-richtlijn  term ‘rekening 
houden met’. Gelet op het feit dat in bepaalde taalversies van de richtlijnen 
dezelfde begrippen worden gehanteerd, en ons inziens vanuit taalkundig en 
juridisch oogpunt niet direct een belangrijk verschil bestaat tussen de begrippen ‘in 
aanmerking nemen’ en ‘rekening houden met’ beogen beide richtlijnen naar ons 
oordeel geen verschil in doorwerking in de besluitvorming. Ook de smb-richtlijn 
verplicht derhalve niet tot het opnemen van milieumaatregelen in het m.e.r.-
plichtige plan. 
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ellcapqrh3 fãéäÉãÉåí~íáÉ=áå=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=

3.1 fkibfafkd=

In de Nederlandse wetgeving heeft de implementatie van de m.e.r.-richtlijn en de 
smb-richtlijn plaatsgevonden in hoofdstuk 7 Wm en het Besluit milieu-
effectrapportage 1994 (hierna: Besluit m.e.r.). De regeling omvat (na 1 juli 2010) een 
eenvoudige en een uitgebreide m.e.r.-procedure.28 De uitgebreide procedure is van 
toepassing op projecten waarvoor zowel een milieuvergunning als een passende 
beoordeling op grond van de Nbw 1998 is vereist Daarnaast in de uitgebreide 
procedure van toepassing op m.e.r.-plichtige plannen. Op de overige 
milieuvergunningplichtige m.e.r.-plichtige projecten is de eenvoudige procedure 
van toepassing.  
 
De uitgebreide procedure omvat, anders dan de eenvoudige procedure, onder 
meer een verplichting tot het bieden van de mogelijkheid voor het indienen van 
zienswijzen bij het voornemen tot het voorbereiden van een m.e.r.-plichtig plan of 
besluit en een  verplicht advies van de Commissie m.e.r op het gereedgekomen 
MER.29 De vereiste milieueffectbeoordeling geschiedt aan de hand van een door de 
initiatiefnemer (altijd een overheid in het geval van een plan, in het geval van een 
project een private partij of een overheid) te maken milieueffectrapportage (MER). 
Het MER moet de door de smb-richtlijn resp. de m.e.r.-richtlijn vereiste informatie 
bevatten.  
 
In dit hoofdstuk wordt de wijze waarop art. 8 m.e.r.-richtlijn en art. 8 smb-richtlijn 
in onze nationale wetgeving zijn geïmplementeerd besproken. Ook wordt 
ingegaan op de vraag in hoeverre uit de Nederlandse wetgeving een verplichting 

                                                                  
28 In dit rapport wordt uitgegaan van de tekst van de Wm na inwerkingtreding van de Wet 

modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage (Stb. 2010,20). Naar huidig recht kent 

de Wm een plan-m.e.r.-procedure en een besluit m.e.r-procedure. Zie over de nieuwe m.e.r.-regeling 

vanaf 1 juli 2010: S.M. van Velsen, De aanstaande modernisering van de milieueffectrapportage, 

Bulletin RO totaal nr. 3, p. 7-9 en K.D. Jesse, De m.e.r.-herijking : een verrijking? Een kritische 

beschouwing van de op stapel staande wijzigingen van de wetgeving inzake milieueffectrapportage, 

TO 2008, nr. 4, p. 146-155 en M.J.E. Boudesteijn en F.G. van Dam, Modernisering van de 

milieueffectrapportage, TBR 2009-8. 
29 De uitgebreide procedure voor de m.e.r.-plichtige plannen verschilt enigszins van de uitgebreide 

procedure voor de m.e.r.-plichtige besluiten. 
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voortvloeit tot het dwingend voorschrijven van milieumaatregelen in 
bestemmingsplannen en projectbesluiten. 

3.2 ^^ktfgwfkd=jKbKoJE_blloabifkdpFmif`eqfdb=_bpirfqbk=bk=mi^kkbk=

In onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. zijn in de eerste kolom de 
soorten activiteiten beschreven waarvoor een MER moeten worden gemaakt. In de 
tweede kolom staan de gevallen beschreven waarin het maken van een MER is 
vereist. Voor bepaalde activiteiten zijn in die kolom drempelwaarden opgenomen 
waaronder geen MER hoeft te worden gemaakt. In kolom 4 wordt het besluit 
omschreven waaraan de plicht tot het maken van een MER is gekoppeld. Hoewel 
voor het verrichten van een m.e.r.-plichtige activiteit meestal meerdere besluiten 
nodig zijn, is alleen het in kolom 4 genoemde besluit m.e.r.-plichtig. In kolom 3 zijn 
de m.e.r.-plichtige plannen vermeld. Dat zijn de plannen die het kader vormen 
voor een m.e.r.-plichtig besluit als bedoeld in kolom 4.  
 
Onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. bevat in kolom 1 de m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteiten, kolom 2 de eventuele drempelwaarden en in 
kolom 4 de besluiten in het kader waarvan het bevoegde orgaan moet beoordelen 
of vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu heeft 
een MER moet worden gemaakt.30 In kolom 3 worden de m.e.r.-plichtige plannen 
aangewezen die kaderstellend zijn voor de m.e.r.-beoordelingsplichtige besluiten 
van kolom 4. Voor deze plannen moet een MER worden gemaakt. Anders dan de 
besluiten genoemd in kolom 4 is de verplichting tot het maken van een MER dus 
niet afhankelijk van een beoordeling van het bevoegde gezag.31  
 
Complicerende factor van het Besluit m.e.r. is dat het bestemmingsplan daarin 
zowel als een m.e.r.-plichtig plan en als een m.e.r-plichtig besluit is aangewezen. 
Het projectbesluit is alleen aangewezen als m.e.r.-plichtig besluit. In par. 3.5 wordt 
hier nader op ingegaan. 

3.3 ab=allotbohfkd=s^k=ab=jfifbrbccb`q_blloabifkd=fk=jKbKoKJmif`eqfdb=

_bpirfqbk=

De verplichting van art. 8 m.e.r.-richtlijn om de resultaten van de 
milieueffectbeoordeling bij de besluitvorming in aanmerking te nemen is 
geïmplementeerd in art. 7.35 Wm. Deze bepaling luidt als volgt: 
 

Artikel 7.35 Wm 

1. Bij het nemen van een besluit houdt het bevoegd gezag rekening met alle 

gevolgen die de activiteit waarop het besluit betrekking heeft, voor het milieu kan 

hebben.  

2. Behoudens voor zover bij of krachtens het derde tot en met zesde lid anders is 

voorzien, is het eerste lid slechts van toepassing voor zover de wettelijke regeling 

waarop het besluit berust, zich daartegen niet verzet.  

3. Het bevoegd gezag kan, indien ter zake van een activiteit slechts één besluit is 

aangewezen, ongeacht de beperkingen die ter zake in de wettelijke regeling 

waarop het besluit berust, zijn gesteld:  

                                                                  
30 Art. 7.2 lid 4 jo. 7.8a t/m art. 7.8e Wm. 
31 Dit vloeit voort uit art. 7.2 lid 2 Wm. Zie Soppe 2005, p. 278. 
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a. naast de voorwaarden, voorschriften en beperkingen tot het opnemen waarvan 

het ingevolge die wettelijke regeling bevoegd is, in het besluit tevens alle andere 

voorwaarden, voorschriften en beperkingen opnemen, die nodig zijn ter 

bescherming van het milieu;  

b. een beslissing nemen, ertoe strekkende dat de activiteit niet wordt ondernomen, 

indien het ondernemen van die activiteit tot ontoelaatbare nadelige gevolgen voor 

het milieu kan leiden.  

4. Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het derde lid is, ongeacht 

hetgeen ter zake in de betrokken wettelijke regeling is bepaald, afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

5. Indien op de voorbereiding van meer dan een van de ter zake van eenzelfde 

activiteit aangewezen besluiten afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

van toepassing is, wordt een van die besluiten aangewezen als het besluit waarop 

het derde lid van toepassing is. Bij die aanwijzing kan worden bepaald dat zij 

slechts geldt in daarbij aangegeven gevallen. De aanwijzing geschiedt bij algemene 

maatregel van bestuur.  

6. Met betrekking tot het krachtens het vijfde lid aangewezen besluit is het derde 

lid van toepassing, met dien verstande dat slechts voorwaarden, voorschriften en 

beperkingen kunnen worden gesteld met betrekking tot onderwerpen 

waaromtrent geen voorwaarden, voorschriften en beperkingen kunnen worden 

gesteld bij de andere in het vijfde lid bedoelde besluiten.  

7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld met 

betrekking tot de toepassing van het derde lid.  

 

Ingevolge het eerste lid moet het bevoegde gezag bij het nemen van het m.e.r.-
plichtige besluit derhalve rekening houden met alle gevolgen die de m.e.r.-
plichtige activiteit voor het milieu kan hebben. Het tweede lid brengt een 
belangrijke beperking aan op het eerste lid, aangezien met de gevolgen voor het 
milieu uitsluitend rekening moet worden gehouden voor zover de wettelijke 
regeling waarop het m.e.r.-plichtige besluit berust zich daartegen niet verzet. Waar 
het eerste lid het specialiteitsbeginsel opzijzet, maakt het tweede lid dat weer 
ongedaan.  
 
Het derde lid van art. 7.35 Wm geeft het bevoegd gezag evenwel de bevoegdheid om 
het specialiteitsbeginsel alsnog opzij te zetten. Het derde lid biedt namelijk een 
(aanvullende) wettelijke grondslag voor het verbinden van voorschriften of het 
weigeren van een m.e.r.-plichtig besluit, voor zover dat met het oog op de 
bescherming van het milieu nodig is en de wetgeving waarop dat besluit berust die 
grondslag niet biedt. Daarbij is van belang dat de Wm, net als de m.e.r.-richtlijn, 
een ruim milieubegrip kent (zie art. 1.1 lid 2 Wm).32 De verruimde 
beslissingsgrondslag is immers zo ruim als de reikwijdte van het begrip milieu in 
de Wm. De omschrijving van ‘de bescherming van het milieu’ in de Wm is 
overigens in 2005 aangepast aan de bewoordingen van de m.e.r.-richtlijn na de, al 
eerder aangehaalde, door de Commissie gestarte ingebrekestellingsprocedure.33 
Indien er voor één m.e.r.-plichtige activiteit meerdere m.e.r.-plichtige besluiten zijn 
                                                                  
32 M.N. Boeve, F.M. Fleurke en M.A. Wiering, Het begrip ‘milieu’ in de Wet milieubeheer, M en R 2004, 

nr. 4, p. 221-226. 
33 Stb. 2005, 477. 
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aangewezen34, wijst het Besluit m.e.r. het besluit aan waarop de verruimde 
beslissingsbevoegdheid van toepassing is.35 Voor zover aan het niet aangewezen 
m.e.r.-plichtige besluit of de niet aangewezen m.e.r.-plichtige besluiten 
voorschriften, voorwaarden en beperkingen kunnen worden verbonden, kunnen 
deze niet aan het aangewezen m.e.r.-plichtige besluit worden verbonden.36 Op deze 
wijze wordt gewaarborgd dat de verschillende m.e.r.-plichtige besluiten elkaar niet 
gaan overlappen. 
 
De verruimde beslissingsbevoegdheid van art. 7.35 lid 3 Wm heeft vóór de 
wetswijziging van 200537 uitsluitend gegolden voor m.e.r.-plichtige besluiten die 
werden voorbereid met afdeling 3.5 Awb, waarbij het voornamelijk 
milieuvergunningen betrof.38 Op andere m.e.r.-plichtige besluiten, zoals 
bestemmingsplannen, was de verruimde beslissingsbevoegdheid niet van 
toepassing. Bij het nemen van deze besluiten moesten weliswaar alle gevolgen 
voor het milieu worden betrokken, maar dan alleen voor zover de wettelijke 
regeling waarop dat besluit beruste zich daar niet tegen verzette.  
 
Ten gevolge van de ingebrekestelling door de Commissie is de verruimde 
beslissingsbevoegdheid van art. 7.35 lid 3 Wm op alle m.e.r.-plichtige besluiten van 
toepassing verklaard, behoudens het bijzondere geval dat er meerdere m.e.r.-
plichtige besluiten voor één activiteit zijn aangewezen.39 De wetgever heeft 
daarmee gekozen voor een exclusieve doorwerking van het MER in het besluit dat 
in het Besluit m.e.r. als m.e.r.-plichtig besluit is aangemerkt.40 De wetgever heeft 
daarmee beoogd om het door de Commissie geconstateerde gevaar van 
tegenstrijdige deelbesluiten met betrekking tot de een m.e.r.-plichtige activiteit te 
voorkomen De wetgever lijkt daarmee echter wel te hebben gekozen voor een 
ingrijpende inbreuk op de bestaande bevoegdheidsverdeling.41 Wel zij benadrukt 
dat het, gelet op de tekst van art. 7.35 lid 3 Wm, gaat om een bevoegdheid om ten 
behoeve van de volledige doorwerking van het MER in de besluitvorming het 

                                                                  
34 Daar bij kan worden gedacht een m.e.r.-plichtige activiteit, zoals de oprichting van een inrichting 

bestemd voor de productie van ruw ijzer of staal, waarvoor zowel een Wm-vergunning (t.z.t. een 

omgevingsvergunning) als een Wvo-vergunning (t.z.t. een watervergunning voor het lozen) is vereist. 

Beide vergunningen zijn besluiten waarop afdeling 3.4 Awb en afdeling 13.2 Wm van toepassing zijn. 

Zie cat. 21.3 onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 
35 Zie art. 7.35 lid 5 Wm jo. art. 8 Besluit m.e.r.  
36 Zie art. 7.35 lid 6 Wm. 
37 Stb. 2005, 477. 
38 Voor de inwerkingtreding van de Awb en de Wm was de verruimde beslissingsbevoegdheid 

uitsluitend van toepassing op besluiten waarop hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen 

milieuhygiëne van toepassing was. Zie art. 41ag lid 3 Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (oud).  
39 Zie Kamerstukken II 2004/05, 30 046, nr. 3, p. 7-8.  
40 Kamerstukken II 2004/05, 30 046, nr. 3, p. 7-8. Zie ook M.A.A. Soppe, Verhouding Nederlandse m.e.r.-

regeling tot de m.e.r.-richtlijn, in: J.M. Bazelmans en M.N. Boeve (red.), Milieueffectrapportage naar 

huidig en toekomstig recht, Groningen 2006, Europa Law Publishing, p. 19-20. Zie ook Kamerstukken II 

2004/05, 30 046, nr. 3, p. 7-8. 
41 Zie in dit verband ook hoofdstuk 5, par. 5.4. 
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specialiteitsbeginsel opzij te zetten en niet om een verplichting.42 Volgens sommigen 
is daarmee art. 8 m.e.r.-richtlijn niet correct geïmplementeerd.43 Zoals in hoofdstuk 
2 aangegeven vormt naar onze mening de m.e.r.-richtlijn echter geen belemmering 
om de beoogde maatregelen ook anderszins te verzekeren. Het feit dat in art. 7.35 
lid 3 Wm is gekozen voor een bevoegdheid tot het opzijzetten van het 
specialiteitsbeginsel ten behoeve van de doorwerking van het MER en niet voor 
een verplichting levert naar ons oordeel dan ook geen strijd op met de m.e.r.-
richtlijn. Daarbij geldt wel dat er geen tegenstrijdigheid mag ontstaan tussen het 
m.e.r.plichtige besluit en andere (niet) m.e.r.-plichtige besluiten die nodig zijn voor 
de realisering van het m.e.r.-plichtige project.44 
 
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft zich in de Linderveld-uitspraak45 expliciet 
uitgesproken over de betekenis van art. 8 m.e.r.-richtlijn. In deze uitspraak 
overweegt de Afdeling daarover het volgende: 
 

“Uit artikel 8 van de richtlijn vloeit voort dat informatie uit het MER, waaronder de 

daarin op te nemen beschrijving van de beoogde maatregelen om aanzienlijke 

nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen, aldus in 

aanmerking moet kunnen [curs. auteurs] worden genomen dat in het m.e.r.-

plichtige besluit of in een daarmee samenhangend besluit [curs. auteurs] dergelijke 

maatregelen, indien daartoe aanleiding bestaat, als verplicht te realiseren moeten 

kunnen [curs. auteurs] worden voorgeschreven.” 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak lijkt te suggereren dat de in het MER 
noodzakelijk geachte maatregelen niet verplicht in het m.e.r-plichtige besluit 
hoeven te kunnen worden voorgeschreven. Volgens de Afdeling moeten de 
resultaten van de milieueffectbeoordeling in aanmerking kunnen worden genomen 
en moeten, indien daartoe aanleiding bestaat, maatregelen dwingend kunnen 
worden voorgeschreven. Wanneer de Afdeling een imperatieve variant zou 
voorstaan had zij de term ‘kunnen’ simpelweg kunnen weglaten. De Afdeling acht 
het ook mogelijk om maatregelen in plaats van in het m.e.r.-plichtige besluit in een 
daarmee samenhangend besluit op te nemen. In de latere uitspraak ‘Bangert en 
Oosterpolder’46 wordt deze lijn bevestigd en enigszins verduidelijkt. In hoofdstuk 5 
wordt nader op deze uitspraken ingegaan. De conclusie op deze plaats kan in ieder 
geval zijn dat de Afdeling bestuursrechtspraak andere mogelijkheden openlaat dan 
                                                                  
42 Art. 7.35 lid 3 Wm bepaalt: “Het bevoegd kan (curs. auteurs), indien ter zake van een activiteit slechts 

één besluit is aangewezen… etc.”. 
43 Zie o.a. Jesse 2008, p. 236-238 en p. 292-293. Volgens Jesse is een imperatieve formulering van art. 7.35 

lid 3 Wm noodzakelijk om art. 8 m.e.r.-richtlijn correct te implementeren. Soppe is daarin minder stellig, 

maar volgens hem is het verdedigbaar om te stellen dat alle door het bevoegde gezag in verband met de 

bescherming van het milieu noodzakelijk geachte voorschriften in het m.e.r.-plichtige besluit moeten 

worden opgenomen. Zie Soppe 2005, p. 215. Aan de andere kant stelt hij dat met de wijziging van art. 

7.35 lid 3 Wm in 2005 art. 8 m.e.r.-richtlijn alsnog op toereikende wijze is geïmplementeerd. Zie Soppe 

2005, p. 234.   
44 Zie hierover ook hoofdstuk 5, par. 5.4. 
45 ABRvS 22 maart 2006, M en R 2006, 58, m.nt. KJ, AB 2006, 421, m.nt. A.A.J. de Gier, Gst. 2006, 7231, nr. 

74, m.nt. Theunissen en BR 2006, 546, r.o. 2.17. 
46 ABRvS 28 mei 2009, M en R 2009, 7, m.nt. KJ.  
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het uitsluitend voorschrijven van de noodzakelijke milieumaatregelen in het m.er.-
plichtige besluit. De doorwerking van het MER kan volgens de Afdeling 
bijvoorbeeld ook via samenhangende besluiten plaatsvinden. 
 
In de literatuur wordt een belangrijkere plaats toebedacht aan het m.e.r.-plichtige 
besluit. Zo stelt Soppe dat de term ‘in aanmerking nemen’ in art. 8 m.er.-richtlijn 
niet alleen impliceert dat de in het MER beschreven informatie moet worden 
betrokken in de aan het te nemen vergunningbesluit ten grondslag liggende 
informatie, maar ook ‘dat in het vergunningbesluit zelf ten volle met de inhoud van 
het milieueffectbeoordelingsrapport rekening kan worden gehouden.’47 En Jesse 
stelt dat vanwege de ruime strekking van art. 8 m.e.r.-richtlijn het 
specialiteitsbeginsel geen beperking zal kunnen opwerpen aan de in de 
besluitvorming te betrekken milieubelangen.48 Beijen stelt daarentegen dat de 
formulering niet eenduidig is en ook soepeler geïnterpreteerd zou kunnen 
worden.49 
 
Ons inziens kan, zoals aangegeven in hoofdstuk 2, uit art. 8 m.e.r-richtlijn niet 
worden afgeleid dat het bieden van ‘een volwaardige plaats in de besluitvorming’ 
betekent dat de noodzakelijke geachte milieumaatregelen dwingend in het m.e.r.-
plichtige besluit (zoals het bestemmingsplan) zelf moeten worden voorgeschreven.  
De m.e.r.-richtlijn vormt geen belemmering om de beoogde milieumaatregelen ook 
op andere wijze te verzekeren, mits gegarandeerd is dat geen tegenstrijdigheid 
ontstaat tussen de verschillende besluiten.  
 
De gemeenteraad had overigens in de zaak Linderveld volgens de Afdeling 
bestuursrechtspraak gelet op art. 8 m.e.r-richtlijn ten onrechte nagelaten te 
onderzoeken in hoeverre bepaalde in het MER genoemde maatregelen 
noodzakelijk waren ter beperking, dan wel ter compensatie van de nadelige 
milieugevolgen van de voorgenomen activiteit.50 Daar voegt de Afdeling het 
volgende aan toe:  

 
“Voor zover de gemeenteraad na een dergelijke inventarisatie tot het oordeel zou 

zijn gekomen dat bepaalde in het MER genoemde maatregelen noodzakelijk zijn 

ter beperking, dan wel ter compensatie van de nadelige milieugevolgen van de 

voorgenomen activiteit, had hij een verplichting tot het treffen van deze 

maatregelen bijvoorbeeld op de in rechtsoverweging 2.17.8 aangeduide wijze in de 

planvoorschriften dienen op te nemen.” 

 

De link van deze laatste overweging met art. 8 m.e.r-richtlijn is minder duidelijk. 
Bedoelt de Afdeling hier dat uit art. 8 m.e.r.-richtlijn ook voortvloeit dat indien het 
bevoegd gezag vindt dat een maatregel noodzakelijk is, deze ook moet worden 
opgenomen in het bestemmingsplan? Ons inziens volgt dit niet uit art. 8 van de 
m.e.r-richtlijn. De m.e.r.-richtlijn verplicht niet tot het nemen van bepaalde 
                                                                  
47 Soppe 2006, p. 17 en Soppe 2005, p. 186. Hij plaatst dit overigens in het licht van de Nederlandse 

m.e.r.-regeling. 
48 Jesse 2008, p. 292. 
49 Zie B.A. Beijen, De kwaliteit van milieurichtlijnen (diss.), Utrecht 2010, p. 101.  
50 Zie r.o. 2.17.9. 
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besluiten. Het is aan het bevoegd gezag om op grond van een belangenafweging 
tot de conclusie te komen of een bepaalde maatregel noodzakelijk is en in het 
bestemmingsplan, of elders, moet worden opgenomen.  
Overigens lijkt de Afdeling in de uitspraak Bangert en Oosterpolder minder strikt 
over de verplichting om de noodzakelijk geachte milieumaatregelen in de 
planvoorschriften voor te schrijven dan in Linderveld. Zij overweegt in de Bangert 
en Oosterpolder-uitspraak namelijk dat de noodzakelijk geachte 
milieumaatregelen ook anders dan in de bestemmingsplanvoorschriften kunnen 
worden gewaarborgd.51  
 
Concluderend kan worden opgemerkt dat de wetgever met de regeling in art. 7.35 
lid 3 Wm in beginsel heeft gekozen voor de doorwerking van het MER in het 
m.e.r.-plichtige besluit, zij het dat daarbij sprake is van een bevoegdheid voor het 
bevoegd gezag en geen verplichting. Ook de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak laat toe dat doorwerking op een andere wijze wordt 
verzekerd. Dit is conform onze interpretatie van art. 8 m.e.r.-richtlijn. 

3.4 ab=allotbohfkd=s^k=ab=jfifbrbccb`q_blloabifkd=fk=jKbKoKJmif`eqfdb=

mi^kkbk=

De verplichting van art. 8 smb-richtlijn om bij de vaststelling van m.e.r.-plichtige 
plannen rekening te houden met het MER is geïmplementeerd in art. 7.14 Wm 
(nieuw, voorheen art. 7.26d Wm). Ingevolge het eerste lid moet bij het plan worden 
vermeld op welke wijze rekening is gehouden met de in het MER beschreven 
gevolgen voor het milieu. Daarnaast moet in het plan worden aangeven hetgeen is 
overwogen omtrent de in het MER beschreven alternatieven en de over het MER 
naar voren gebrachte zienswijzen. Bij de plan-m.e.r. is anders dan bij de besluit-
m.e.r. niet gekozen voor een doorbreking van het specialiteitsbeginsel. De 
verruimde beslissingsgrondslag van art. 7.35 Wm is dan ook niet op m.e.r.-
plichtige plannen van toepassing. Dit levert ons inziens geen strijd op met art. 8 
smb-richtlijn. Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven dient de term “rekening houden 
met” uit art. 8 smb-richtlijn op eenzelfde manier te worden uitgelegd als “in 
aanmerking nemen” uit art. 8 m.e.r.-richtlijn. Ook de smb-richtlijn verplicht om die 
reden niet tot het voorschrijven van milieumaatregelen in het m.e.r.-plichtige plan. 
Ook Soppe was reeds van mening dat de term ‘rekening houden met’ in art. 8 smb-
richtlijn niet impliceert dat aan plannen per definitie milieuvoorschriften moeten 
kunnen worden verbonden die bij de vergunningverlening in acht moeten worden 
genomen. Hij leidt dit af uit het strategische karakter van de besluiten waar de 
smb-richtlijn zich op richt, waarbij kenmerkend is dat deze veelal nog niet in detail 
aangeven onder welke voorwaarden en op welke wijze activiteiten mogen worden 
uitgevoerd.52 Wij zijn het met Soppe eens dat de strategische plannen zich ook naar 
hun aard minder lenen voor het opnemen van gedetailleerde 
uitvoeringsvoorschriften. Jesse is overigens een andere mening toegedaan. Zij 
meent dat de smb-richtlijn er toe verplicht dat in de ruimtelijke plannen waaraan 
de plan-m.e.r.-plicht is verbonden milieurelevante maatregelen kunnen worden 
                                                                  
51 ABRvS 28 mei 2009, M en R 2009, 7, m.nt. KJ, JM 2008, nr. 79 m.nt. Pieters, Van Velsen en Slappendel. 

Zie paragraaf 5.3 van hoofdstuk 5. 
52 Soppe 2005, p. 295. Zie ook A.A. Freriks, Th. Peters, J. Robbe en J.M. Verschuuren, De invloed van het 

Europees recht op het ruimtelijke bestuursrecht, Preadvies Vereniging voor Bouwrecht nr. 30, p. 104. 
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getroffen en dat indien nodig het specialiteitsbeginsel in dit verband zou moeten 
worden doorbroken.53 

3.5 ab=ar__bioli=s^k=ebq=_bpqbjjfkdpmi^k=fk=ebq=_bpirfq=jKbKoK=

Het bestemmingsplan vervult in het Besluit m.e.r. een dubbelrol. De vaststelling 
van een bestemmingsplan is voor bepaalde categorieën van m.e.r.-plichtige 
activiteiten namelijk aangemerkt als zowel een m.e.r.-plichtig plan als een m.e.r.-
plichtig besluit.54 In die gevallen worden bestemmingsplannen met een 
wijzigingsbevoegdheid of een uit te werken bestemming (moederplan), die 
voorzien in de realisering van een m.e.r.-plichtige activiteit, in het Besluit m.e.r als 
m.e.r.- plichtige plannen aangewezen. Het moederplan is in dat geval een 
kaderstellend besluit voor de vaststelling van uitwerkings- en wijzigingsplannen. 
De vaststelling van deze uitwerkings- en wijzigingsplannen wordt in dat geval 
aangemerkt als m.e.r-plichtig besluit. Is in het bestemmingsplan geen 
wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht opgenomen, maar maakt het 
bestemmingsplan de m.e.r.-plichtige activiteit rechtstreeks mogelijk (d.m.v. een 
eindbestemming) dan wordt het bestemmingsplan aangemerkt als een m.e.r.-
plichtig besluit.  
 
Is er sprake van een ‘gemengd bestemmingsplan’, dat wil zeggen een plan waar 
zowel eindbestemmingen als uit te werken bestemmingen (of 
wijzigingsbevoegdheden) zijn opgenomen, dan wordt het gehele bestemmingsplan 
door de Afdeling bestuursrechtspraak aangemerkt als een m.e.r.-plichtig besluit.55 
Voor het gehele bestemmingsplan moet in dat geval een m.e.r. voor besluiten 
worden uitgevoerd. De verhouding tussen de plandelen die zijn vastgesteld als 
eindbestemmingen en de plandelen die zijn vastgesteld als uit te werken 
bestemmingen is daarbij niet relevant. Indien het gemengde bestemmingsplan niet 
ziet op de gehele m.e.r.-plichtige activiteit, dan moet het m.e.r. tevens betrekking 
hebben op de andere delen van de m.e.r.-plichtige activiteit die niet in het plan zijn 
opgenomen. Nadat de m.e.r. voor besluiten voor de gehele m.e.r.-plichtige activiteit 
is uitgevoerd, is de m.e.r.-plicht uitgewerkt.    
 
Voor bepaalde andere categorieën van m.e.r.-plichtige activiteiten is het 
bestemmingsplan, al dan niet met wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht, als 
kaderstellend plan aangewezen voor de verlening van een andere vergunning die 
voor de uitvoering van een m.e.r.-plichtige activiteit als m.e.r.-plichtig besluit is 
aangewezen.56  

                                                                  
53 Jesse 2008, p. 291-293. 
54 Zie bijvoorbeeld onderdeel C en D categorie 11.1 t/m 11.4 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 

(woningbouw, aanleg, wijziging of uitbreiding van een bedrijventerrein, glastuinbouwgebied of 

bloembollenteeltgebied).  
55 Zie ABRvS 28 mei 2008, M en R 2009, 7, m.nt. KJ.  
56 Zie bijvoorbeeld art. 7.2a Wm. Voor de activiteiten genoemd in cat. 18.2 en 18.3 wordt het 

bestemmingsplan bijvoorbeeld als m.e.r.-plichtig plan aangewezen; ook als het gaat om een 

bestemmingsplan met uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid (zie kolom 3). De milieuvergunning 

en andere besluiten waarop afdeling 3.4 Awb en afdeling 13.2 Wm van toepassing zijn, zijn ten aanzien 

van deze activiteiten als m.e.r-plichtig besluit aangewezen (zie kolom 4).  
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Deze ‘dubbelrol’ van het bestemmingsplan roept ons inziens overigens de vraag 
op of het bestemmingsplan wel geschikt is om te fungeren als m.e.r.-plichtig 
besluit.57 Het bestemmingsplan is een besluit van algemene strekking en bevat 
algemene regels voor het gebruik van grond en is niet altijd gericht op de 
realisering van een concreet project. De m.e.r.-richtlijn gaat er juist vanuit dat 
projecten met een aanzienlijk milieueffect worden onderworpen aan een 
“vergunning”-plicht. De keuze voor het bestemmingsplan als m.e.r-plichtig besluit 
ter implementatie van de m.e.r.-richtlijn is hier niet mee in strijd, maar is niet direct 
de meest logische keuze en kan ook complicaties met zich meebrengen. Het is van 
belang om te weten of het bestemmingsplan een m.e.r.-plichtig besluit of m.e.r-
plichtig plan is, omdat de verruimde beslissingsgrondslag van art. 7.35 lid 3 Wm 
uitsluitend van toepassing is indien het bestemmingsplan als een m.e.r.-plichtig 
besluit wordt aangemerkt. Op de vaststelling van bestemmingsplannen die in het 
Besluit m.e.r. zijn aangemerkt als m.e.r.-plichtige plannen is de verruimde 
beslissingsbevoegdheid dus niet van toepassing.  
 
Achter het bestemmingsplan als m.e.r.-plichtig plan en besluit gaan vele andere 
planologische m.e.r.-plichtige besluiten schuil.  In onderdeel A 
(begripsomschrijving) van de bijlage bij het Besluit m.e.r. wordt met een 
bestemmingsplan volledig gelijkgesteld: een verlengingsbesluit als bedoeld in art. 
3.1 lid 3 Wro, een inpassingsplan als bedoeld in art. 3.27 en art. 3.29 Wro, een 
rijksbestemmingsplan als bedoeld in art. 10.3 lid 1 Wro en een beheersverordening 
als bedoeld in art. 3.38 Wro.  
 
Andere ruimtelijke besluiten worden slechts met het bestemmingsplan 
gelijkgesteld in de hoedanigheid van ofwel m.e.r.-plichtig besluit, ofwel m.e.r.-
plichtig plan. Voor zover een bestemmingsplan als een m.e.r.-plichtig plan in kolom 3 
wordt genoemd, worden daarmee gelijkgesteld: de ministeriële aanwijzing en de 
provinciale aanwijzing, tenzij laatstgenoemde aanwijzing zijn grondslag vindt in 
een concrete ministeriële aanwijzing.  
 
Voor zover een bestemmingsplan als m.e.r.-plichtig besluit in kolom 4 wordt 
genoemd, worden daarmee gelijkgesteld: het projectbesluit als bedoeld in art. 3.10, 
3.27 en 3.29 Wro, een buitenplanse ontheffing als bedoeld in art. 3.22 Wro en het 
besluit tot het buiten toepassing verklaren van de beheersverordening als bedoeld 
in art. 3.40, 3.41 en 3.42 Wro.58 Ten overvloede zij er hier op gewezen dat het 
projectbesluit anders dan het bestemmingsplan geen  “dubbelrol” vervult (zowel 
m.e.r.-plichtig plan als m.e.r.-plichtig besluit). Het projectbesluit wordt immers 

                                                                  
57 Deze vraag valt eigenlijk buiten de reikwijdte van dit onderzoek. 
58 Zie onderdeel A, art. 1 onder e van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Na de inwerkingtreding van de 

Wabo zal in plaats van het projectbesluit, kort gezegd,  de omgevingsvergunning voor het afwijken van 

een bestemmingsplan of beheersverordening worden aangewezen als m.e.r.-plichtig besluit. Deze 

bepaling zal dan als volgt luiden: “e. voor zover het plan wordt genoemd in kolom 4 van de onderdelen 

C onderscheidenlijk D: een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan of 

beheersverordening wordt afgeweken met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, of het 

tweede lid van dat artikel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht”, zie art. 1.27 

Invoeringsbesluit Wabo (Stb. 2010, 144). 



jfifbrj^^qobdbibk=fk=jKbKoKJmif`eqfdb=_bpqbjjfkdpmi^kkbk=bk=molgb`q_bpirfqbk=

pqbj=OMNM = PO 

uitsluitend gelijkgesteld met het bestemmingsplan voor zover het 
bestemmingsplan als m.e.r-plichtig besluit in kolom 4 wordt genoemd. 
 
De gemeenteraad dient ingevolge art. 3.1 lid 1 Wro voor het gehele grondgebied 
van de gemeente een bestemmingsplan vast te stellen. In dat plan wordt ten 
behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan 
begrepen grond aangewezen en worden met oog op die bestemming regels 
gesteld. Het belangenkader voor de vaststelling van een bestemmingsplan is dan 
ook ‘een goede ruimtelijke ordening’. Hetzelfde belangenkader geldt voor het 
nemen van besluiten die in het Besluit m.e.r. met het bestemmingsplan gelijk 
worden gesteld. 
 
De vraag is of het belangenkader van deze planologische besluiten voldoende ruim 
is om alle resultaten van de milieueffectbeoordeling in aanmerking te nemen of 
daarmee rekening te houden. Een andere belangrijke vraag is of in het MER 
noodzakelijk geachte milieumaatregelen überhaupt dwingend in het 
bestemmingsplan kunnen worden voorgeschreven. In het bestemmingsplan 
kunnen immers geen geboden, maar uitsluitend verboden worden opgenomen 
(toelatingsplanologie). Ook het bijzondere juridische karakter van een 
bestemmingsplan speelt een rol bij de vraag of en in hoeverre milieumaatregelen 
dwingend in een bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. Een 
bestemmingsplan is immers geen beschikking, maar een besluit waarin algemeen 
verbindende voorschriften zijn opgenomen. Dat betekent onder meer dat het 
bestemmingsplan toepasbaar moet zijn voor een onbepaald aantal gevallen. Daarin 
verschilt het bestemmingsplan van de meeste andere m.e.r-plichtige besluiten, 
waarbij het veelal gaat om beschikkingen om in het concrete geval een m.e.r.-
plichtige activiteit te verrichten. Vanwege dit verschil in juridisch karakter moeten 
aan het bestemmingsplan mogelijk andere eisen met betrekking tot 
rechtszekerheid en uitvoerbaarheid worden gesteld dan ten aanzien van 
beschikkingen. 
 
In het volgende hoofdstuk zal worden bezien in hoeverre art. 3.1 Wro en het 
systeem van toelatingsplanologie in de weg staat aan het dwingend voorschrijven 
van de door het bevoegd gezag in het kader van de m.e.r. noodzakelijk geachte 
milieumaatregelen in bestemmingsplannen. Ook worden de mogelijkheden van 
het projectbesluit onderzocht. 

3.6 `lk`irpfb=

De m.e.r-richtlijn en de smb-richtlijn zijn geïmplementeerd in hoofdstuk 7 Wet 
milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994. De aanwijzing van de 
m.e.r-plichtige plannen en besluiten vindt plaats in het Besluit m.e.r. Het 
bestemmingsplan is aangewezen als m.e.r.-plichtig besluit en als m.e.r-plichtig 
plan en vervult in die zin een ‘dubbelrol’. Het projectbesluit is alleen aangewezen 
als m.e.r.-plichtig besluit. De verplichting van art. 8 m.e.r-richtlijn om de resultaten 
van de milieueffectbeoordeling bij de besluitvorming in aanmerking te nemen is 
geïmplementeerd in art. 7.35 Wm. Deze bepaling voorziet in het derde lid in een 
doorbreking van het specialiteitsbeginsel ten behoeve van de volledige 
doorwerking van het MER in de besluitvorming. Het betreft hier een bevoegdheid 
tot doorbreking van het specialiteitsbeginsel en geen verplichting. Ons inziens is 
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dit in overeenstemming met de m.e.r.-richtlijn omdat de richtlijn geen 
belemmering vormt om de beoogde maatregelen ook anderszins te verzekeren. 
Het is in dit licht niet verbazend dat ook de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak toelaat dat de doorwerking van het MER op een andere wijze 
wordt verzekerd. Wel is het van belang dat er geen tegenstrijdigheden mogen 
ontstaan tussen de verschillende (deel)besluiten. 
 
De doorwerking van de milieueffectbeoordeling in m.e.r.-plichtige plannen is 
geregeld in art. 7.14 Wm (nieuw, voorheen art. 7.26d Wm). Belangrijkste verschil 
met de regeling voor de besluit-m.e.r is dat bij de plan-m.e.r niet is gekozen voor 
een doorbreking van het specialiteitsbeginsel. Het Europese recht verplicht ons 
inziens hier ook niet toe.  
 
De “dubbelrol” van het bestemmingsplan is in die zin dus gecompliceerd dat 
afhankelijk van de vraag of sprake is van een plan-m.e.r-plicht bestemmingsplan of 
een besluit m.e.r-plicht bestemmingsplan de verruimde beslissingsgrondslag van 
art. 7.35 lid 3 Wm van toepassing is. Deze dubbelrol van het bestemmingsplan 
roept ons inziens bovendien de vraag op of het bestemmingsplan wel geschikt is 
als m.e.r.-plichtig besluit. 
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ellcapqrh4 eÉí=îççêëÅÜêáàîÉå=î~å=
ãáäáÉìã~~íêÉÖÉäÉå=áå=ãKÉKêKJ
éäáÅÜíáÖÉ=ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå=Éå=
éêçàÉÅíÄÉëäìáíÉå=

4.1 fkibfafkd=

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre het bestemmingsplan en het 
projectbesluit zich lenen voor het dwingend voorschrijven van milieumaatregelen 
uit het MER die door het bevoegde gezag noodzakelijk worden geacht om nadelige 
gevolgen voor het milieu te beperken of te compenseren. Teneinde deze vraag te 
beantwoorden zal allereerst worden onderzocht met het oog op welke belangen 
bestemmingsplanregels kunnen worden vastgesteld of voorschriften aan een 
projectbesluit kunnen worden verbonden. Met andere woorden: wat de reikwijdte 
van de bestemmingsplanbevoegdheid en de projectbesluitbevoegdheid is. Voor 
zover die  bevoegdheden een dusdanige ruime reikwijdte hebben dat de door de 
m.e.r.-richtlijn vereiste milieueffectbeoordeling volledig in aanmerking kan 
worden genomen, is een beroep op de verruimde beslissingsbevoegdheid van art. 
7.35 lid 3 Wm niet nodig om de milieueffectbeoordeling te laten doorwerken. Kan 
niet met alle resultaten van het MER rekening worden gehouden, dan zal mogelijk 
gebruik moeten worden gemaakt van de verruimde beslissingsbevoegdheid van 
art. 7.35 lid 3 Wm om de in het MER genoemde maatregelen, die voor de 
bescherming van het milieu noodzakelijk worden geacht, dwingend in het 
bestemmingsplan of projectbesluit voor te schrijven. Onderzocht wordt in hoeverre 
er beperkingen zijn met betrekking tot het voorschrijven van milieumaatregelen in 
bestemmingsplannen en projectbesluiten (en in de omgevingsvergunning voor het 
afwijken van het bestemmingsplan). Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de 
mogelijkheid tot het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen in het 
bestemmingsplan en het projectbesluit en aan de privaatrechtelijke overeenkomst 
als alternatief voor de publiekrechtelijke voorwaardelijke verplichting.  

4.2 ab=obfhtfgaqb=s^k=ab=_bpqbjjfkdpmi^k_bslbdaebfa=

4.2.1 ^idbjbbk=

De bestemmingsplanbevoegdheid wordt begrensd door art. 3.1 lid 1 Wro. Evenals 
op grond van art. 10 WRO (oud) kunnen op grond van art. 3.1 Wro in een 
bestemmingsplan uitsluitend bestemmingen worden aangewezen voor zover dat 
ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is en met het oog op die 
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bestemmingen regels worden gegeven omtrent het gebruik van de grond en zich 
daar bevindende bouwwerken.59 Wat een goede ruimtelijke ordening is volgt niet 
uit de Wro en is in abstracto lastig te zeggen. Meestal zijn er meerdere alternatieve 
bestemmingsplannen vast te stellen, die een goede ruimtelijke ordening tot 
resultaat hebben. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om, na een zorgvuldig 
onderzoek naar alle betrokken belangen en een afweging daarvan, haar 
interpretatie van een goede ruimtelijke ordening in het bestemmingsplan vast te 
leggen. Voor zover uit hogere normen niet anders voortvloeit, heeft de raad daarbij 
een grote mate van beleidsvrijheid.60  
 
Toch is deze beleidsvrijheid niet onbegrensd. De gemeenteraad zal steeds moeten 
motiveren waarom zij de aangewezen bestemmingen en de daarop betrekking 
hebbende doeleindenomschrijvingen noodzakelijk acht voor het verkrijgen van een 
goede ruimtelijke ordening. Daartoe zal de planontwerper zich een beeld moeten 
vormen over wat zij voor een bepaald gebied, dat een zekere ruimtelijke 
samenhang vertoont, als de meest gewenste ruimtelijke ordening beschouwt. 
Uitgaande van het gekozen ruimtelijke concept wordt met het bestemmingsplan 
gestreefd naar een goed functionerende ruimtelijke structuur voor het betreffende 
gebied. De aan de grond toegekende bestemmingen zullen elkaar daarvoor in ieder 
geval moeten verdragen. 
 
Met het toedelen van bestemmingen aan de grond kan de gewenste ruimtelijke 
structuur worden weergegeven, waarna in de doeleindenomschrijving per 
bestemming dient te worden omschreven voor welk doel of welke doeleinden de 
grond kan worden gebruikt. De verschillende gebruiksdoeleinden van de grond 
zijn uitsluitend te onderscheiden vanwege hun bijzondere invloed op de omgeving of 
de bijzondere eisen die een gebruiksdoeleind stelt aan de omgeving. Deze bijzondere 
feitelijke kenmerken van een gebruiksdoeleind, die van belang zijn voor de 
situeringsmogelijkheden van dat doeleind, worden situeringskenmerken genoemd.61 
 
De bestemmingsplanwetgever heeft op grond van art. 3.1 lid 1 Wro niet alleen de 
bevoegdheid om ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming 
van de in het plan begrepen grond aan te wijzen, maar tevens de bevoegdheid om 
met het oog op die bestemming regels te geven omtrent het gebruik van de grond 
en de zich daar bevindende bouwwerken. Hoewel de noodzakelijkheid van het 
stellen van regels met het oog op de bestemming niet meer woordelijk in de tekst 
van art. 3.1 lid 1 Wro tot uitdrukking is gebracht, moet ervan uit worden gegaan 

                                                                  
59 Kamerstukken II 2002-2003, 28 916, nr. 3, p. 20. Ook Van Buuren, de Gier, Nijmeijer en Robbe zijn van 

mening dat het hier slechts een redactionele en geen inhoudelijke wijziging betreft. Zie P.J.J. van 

Buuren, e.a., Van WRO naar Wro, ’s-Gravenhage 2008, p. 79-80. Zie ook A.G.A. Nijmeijer, Een kwestie 

van inhoud, Het nieuwe artikel 10 WRO en de (on)wenselijkheid van een verruimde reikwijdte van de 

WRO nader beschouwd, TO 2003, nr. 5, p. 169. 
60 Zie de standaardoverweging van de Afdeling met betrekking tot de beslissingsruimte voor 

gedeputeerde staten bij de goedkeuring van bestemmingsplannen o.a. in ABRvS 13 juli 2005, zaaknr. 

200409792/1 (r.o. 2.1 en 2.5.1) en ABRvS 8 oktober 2003, AB 2004/44, m.nt. P. van der Ree. 
61 P. van der Ree, Met woord en kaart, Over detaillering en reikwijdte van bestemmingsplanregeling, ’s-

Hertogenbosch 2000, p. 357-358.  
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dat daarmee geen verandering is beoogd ten opzichte van art. 10 WRO (oud).62 Aan 
de woorden “met het oog op die bestemming” in art. 3.1 Wro zal derhalve dezelfde 
betekenis moeten worden toegedicht als aan de woorden “zo nodig, in verband 
met de bestemming” in art. 10 WRO (oud).  
 
Deze regels betreffen bebouwingsvoorschriften, aanlegvergunningvereisten en 
specifieke gebruiksverboden.63 De regels kunnen uitsluitend ten dienste van de 
bestemming worden gegeven, voor zover dat met het oog op de bestemming nodig 
is. Van der Ree heeft in zijn dissertatie aangetoond dat voor de bevoegdheid tot het 
stellen van een aanlegvergunningvereiste (destijds op grond van art. 14 WRO, 
thans art. 3.3 Wro) en de bevoegdheid tot het geven van voorschriften ten aanzien 
van bebouwing, ander grondgebruik en gebruik van bebouwing (destijds op grond 
van art. 10 WRO, thans art. 3.1 Wro) hetzelfde inhoudelijke toetsingskader geldt.64 
Bestemmingsregels kunnen dan ook uitsluitend worden gegeven met het oogmerk 
te voorkomen dat een bestemming niet of niet goed kan worden gerealiseerd dan 
wel om een overeenkomstig het plan verwezenlijkte bestemming te handhaven of 
te beschermen.  
 
Van der Ree heeft echter aangetoond dat er nog een rechtvaardigingsgrond is voor 
het stellen van gebruiksbeperkingen door middel van bestemmingsregels. 
Dergelijke regels kunnen volgens hem namelijk niet alleen worden gesteld met het 
oog op de (bescherming van de) bestemming zelf, maar eveneens om te 
voorkomen dat een bestemming niet goed aansluit bij omliggende bestemmingen.65 
Ter illustratie kan worden gewezen op de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van 15 december 200466, waarin 
bestemmingsplanvoorschriften aan de orde zijn op grond waarvan 
pompinstallaties voor motorbrandstoffen voor de voorziening in de eigen 
bedrijfsbehoefte niet zijn toegestaan. 67 Deze voorschriften beogen het grondwater 
binnen een naastgelegen waterwingebied te beschermen. Bedrijven zijn daardoor 
aangewezen op één bedrijfsverzamelpomp. Appellante stelt dat deze 
planvoorschriften wegens strijd met art. 10 WRO (thans: art. 3.1 Wro) 
onverbindend zijn, omdat deze niet ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening, maar uitsluitend ter bescherming van het milieu zijn gegeven. De 
Afdeling volgt appellante daarin niet: 
 

‘De keuze van de planwetgever voor het beperken van de 

motorbrandstoffenvoorziening tot een bedrijfsverzamelpomp op het 

                                                                  
62 Kamerstukken II, 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 20 en p. 93. Zie ook A.G.A. Nijmeijer, Een kwestie van 

inhoud, Het nieuwe artikel 10 WRO en de (on)wenselijkheid van een verruimde reikwijdte van de WRO 

nader beschouwd, TO 2003, nr. 5, p 169.   
63 Het algemene gebruiksverbod is opgenomen in art. 7.10 Wro. 
64 P. van der Ree, Met woord en kaart, Over detaillering en reikwijdte van bestemmingsplanregeling, ’s-

Hertogenbosch 2000, p. 291-353. 
65 Van  der Ree 2000, p. 338-341. 
66 ABRvS 15 december 2004, BR 2005, 708, m.nt. A.G.A. Nijmeijer.  
67 Zie voor andere voorbeelden: ABRvS 20 juli 2005, zaaknr. 200410483/1, r.o. 2.6. Zie ook  ABRvS 11 

oktober 2006, zaaknr. 200508462/1, r.o. 2.8.1, ABRvS 1 maart 2006 zaaknr. 200503965/1, r.o. 2.13 en 8 

februari 2006, zaaknr. 200503671/1, r.o. 2.8.4. 
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bedrijventerrein houdt verband met de beoogde vestiging van bedrijven op het 

gebied van de distributie en de logistiek op het bedrijventerrein en de daarmee 

samenhangende gezamenlijke behoefte aan motorbrandstof alsmede met de 

ligging van het terrein in de nabijheid van het waterwingebied. Deze keuze ziet 

dan ook niet alleen op de bescherming van het milieu maar is mede bepaald door 

de functie van het bedrijventerrein en door de omgeving waarin het is gelegen [curs. FG en 

MB] en is dan ook ruimtelijk relevant.’  

 
Volgens de Afdeling kunnen er ten aanzien van een bedrijventerrein 
gebruiksbeperkende voorschriften worden gegeven ter bescherming van een 
benedenstrooms gelegen waterwingebied. Gebruiksbeperkende voorschriften 
kunnen dus niet alleen worden opgenomen ten behoeve van de 
bedrijfsbestemming zelf, maar tevens ten behoeve van een goede aansluiting van 
die bestemming op de omliggende gebruiksfuncties.68 

4.2.2 jfifbr_bi^kdbk=bk=ab=s^pqpqbiifkd=s^k=ebq=_bpqbjjfkdpmi^k=

In hoeverre biedt de in de vorige paragraaf beschreven 
bestemmingsplanbevoegdheid de mogelijkheid om de gevolgen voor het milieu 
die de uitvoering van een bestemmingsplan heeft bij dat plan te betrekken? Bij de 
vaststelling van een bestemmingsplan zal steeds moet worden onderzocht of 
situering van vormen van grondgebruik geschiedt ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening. In het bestemmingsplan zal daartoe onder andere een 
afweging moeten worden gemaakt van de wijze waarop milieubelastende en 
milieugevoelige bestemmingen ten opzichte van elkaar moeten worden gesitueerd. 
Dat is een ruimtelijke afweging, waarbij de bijzondere eisen die aan 
milieugevoelige bestemmingen en hun omgeving worden gesteld (mede) bepalend 
zijn voor de situering van milieubelastende en milieugevoelige gebruiksvormen. 
Het milieubelang maakt in zoverre onderdeel uit van de ruimtelijke 
belangenafweging. 69  
 
Ter illustratie kan worden gewezen op de eerdergenoemde uitspraak van de 
Afdeling van 15 december 2004 over de bedrijfsverzamelpomp. Uit die uitspraak 
kan worden afgeleid dat het milieubelang bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan een rol moet spelen, maar dat er uitsluitend 
(gebruiksbeperkende) regels kunnen worden gesteld voor zover het milieubelang 
een ruimtelijk relevante component heeft. In het in die uitspraak aan de orde zijnde 
geval mocht ten behoeve van een in de omgeving van het bedrijventerrein gelegen 
waterwingebied de eis van één gezamenlijke bedrijfsverzamelpomp worden 
gesteld.  
 

                                                                  
68 Zie ook F.A.G. Groothuijse, Water weren. Het publiekrechtelijke instrumentarium voor de aanpassing 

en bescherming van watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen 

(diss.), Utrecht 2009, p. 315-316. 
69 Zie ook: ABRvS 24 juni 2009, zaaknr. 200801902/1/R1 en ABRvS 31 augustus 2005, zaaknr. 

200500328/1, r.o. 2.16. 
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In een andere uitspraak van de Afdeling van 28 december 200570 overweegt zij 1) 
expliciet dat milieubelangen, ook al worden deze reeds door milieuregelgeving 
beschermd, bij de ruimtelijke belangenafweging dienen te worden betrokken. De 
Afdeling overweegt:  
 

‘Ter beantwoording van de vraag of van een goede ruimtelijke ordening sprake is, 

zijn de normen die aan de milieuregelgeving kunnen worden ontleend echter 

slechts één onderdeel van de in beschouwing te nemen aspecten binnen de brede 

afweging van alle bij een goede ruimtelijke ordening betrokken belangen. Uit de 

omstandigheid dat krachtens de milieuvergunning geluidnormen gelden tot op 

een afstand van 50 meter van het bunkerschip volgt niet dat op een grotere afstand 

van het bunkerschip zonder meer een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd is.’ 

 
Deze uitspraak maakt ook duidelijk dat 2) de milieubelangen slechts één van de af 
te wegen belangen bij de ruimtelijke belangenafweging vormen. Het feit dat de 
milieuregelgeving niet in de weg staat aan een bepaalde vorm van grondgebruik 
betekent dus niet zonder meer dat die vorm van grondgebruik in het 
bestemmingsplan ook kan worden toegestaan.  
 
Een belangrijk instrument om milieugevoelige en milieubelastende 
gebruiksvormen van elkaar te scheiden is zonering. Zonering geschiedt in het 
bestemmingsplan onder andere door middel van een Staat van Inrichtingen. In een 
Staat van Inrichtingen worden bedrijven naar gelang de mate van 
milieuverontreiniging onderscheiden in verschillende categorieën. In het 
bestemmingsplan wordt aangegeven welke categorieën van bedrijven op welke 
locatie toelaatbaar zijn. Op locaties die verder van milieugevoelige bestemmingen 
zijn gelegen zullen zwaardere categorieën bedrijfsactiviteiten kunnen worden 
toegestaan dan op locaties in de nabijheid van milieugevoelige bestemmingen. De 
Kroon heeft zonering door middel van het opnemen van een Staat van Inrichtingen 
in het bestemmingsplan reeds in de jaren tachtig geaccepteerd.71  
 

In het KB Spijkenisse kwam naar voren dat er op zich geen bezwaar bestaat tegen 

normen in een Staat van Inrichtingen, mits uit de toelichting op het plan blijkt 

waarom de uit die normen voortvloeiende beperkingen uit planologisch oogpunt 

noodzakelijk zijn. Ook moet worden voorzien in een ontheffingsregeling voor 

bedrijven die niet aan de normen voldoen, maar desondanks planologisch 

aanvaardbaar zijn. De ratio van een dergelijke vrijstellingsregeling in de 

planvoorschriften is met name daarin gelegen dat niet op voorhand is uit te sluiten 

dat zich gedurende de planprocedure milieuvriendelijke procedés zullen 

aandienen of technologische ontwikkelingen zich zullen voordoen, aldus de 

Kroon.72 

 

                                                                  
70 ABRvS 28 december 2005, zaaknr. 200503472/1 
71 Zie onder meer Contrair KB 17 december 1987, AB 1988, 388, m.nt. AWK (Hefshuizen) en KB 10 juli 

1989, AB 1990, 92, m.nt. AWK (Spijkenisse) 
72 KB 10 juli 1989, AB 1990, 92 m.nt. AWK. 
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Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat het milieubelang uitsluitend in de 
ruimtelijke afweging kan worden meegenomen voor zover het milieubelang een 
ruimtelijke dimensie heeft.  

4.2.3 jfifbrht^ifqbfqpbfpbk=fk=_bpqbjjfkdpmi^kkbk==

Milieukwaliteitsnormen kunnen bij de vaststelling van het bestemmingsplan een 
belangrijke rol spelen. Voor zover dat bij of krachtens hoofdstuk 5 Wm is bepaald 
moeten milieukwaliteitsnormen bij de vaststelling van bestemmingsplannen zelfs 
in acht worden genomen. Normen die in acht moeten worden genomen bij het 
vaststellen van een bestemmingsplan, zijn bijvoorbeeld de luchtkwaliteitsnormen 
zoals opgenomen in titel 5.2 Wm of normen voor externe veiligheid zoals 
opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Ook kan worden gedacht 
aan de verplichte geluidszonering op grond van de Wet geluidhinder.  
 
Dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan het milieubelang in de 
belangenafweging moet worden betrokken en dat sommige milieunormen zelfs in 
acht moeten worden genomen, betekent echter niet zonder meer dat in 
bestemmingsplanregels zelf milieukwaliteitsnormen kunnen worden opgenomen. 
Het daadwerkelijk opnemen van milieunormen in de vorm van emissie- of 
immissienormen, zoals grenswaarden met betrekking tot lichthinder, 
luchtverontreiniging en geluidhinder, in een bestemmingsplan werden onder de 
WRO volgens vaste jurisprudentie van de Kroon niet aanvaard. Volgens deze 
jurisprudentie bood de WRO geen grondslag voor normen die niet rechtstreeks 
betrekking hebben op het gebruik van grond en gebouwen, maar die veeleer 
betrekking hebben op het oprichten en in werking brengen en houden van op de 
grond en in die gebouwen te vestigen bedrijven en de uit hoofde van andere 
wettelijke regelingen daarvoor vereiste vergunningen. Volgens de Kroon moet bij 
het toekennen van bestemmingen echter wel een afweging van alle belangen 
plaatsvinden, waarbij ook aandacht moet worden besteed aan de eventueel van 
een milieubelastende bestemming te verwachten milieuverontreiniging. Bij de 
verwezenlijking van het plan moet de voorkoming en bestrijding van 
milieuverontreiniging van geval tot geval aan de wetgeving op het gebied van de 
milieuhygiëne worden getoetst, aldus de Kroon.     
 
De Afdeling lijkt de jurisprudentie van de Kroon op hoofdlijnen te hebben 
overgenomen. Dat blijkt onder meer uit de uitspraak van 20 juni 2001, waar het een 
bestemmingsplan betrof dat voorzag in verplaatsing van de Grolsch brouwerij 
naar Boekelo. Omwonende appellanten vreesden dat een goed woon- en 
leefklimaat in het bestemmingsplan onvoldoende is gewaarborgd. 
 

‘Ten aanzien van het bezwaar dat het plan een hogere productiecapaciteit toelaat 

en onvoldoende waarborgen biedt dat aan dezelfde milieueisen op het gebied van 

geur-, geluid- en andere milieuhinder zal worden voldaan, overweegt de Afdeling 

dat deze aspecten in het kader van de alsdan te verlenen nieuwe milieuvergunning 

aan de orde zullen komen. Dit neemt niet weg dat het bestemmingsplan het 

juridisch-planologisch kader biedt, waarin ook de mogelijke gevolgen voor het 

milieu dienen te worden meegewogen. Daarbij is voldoende dat verweerders er bij 

het nemen van het bestreden besluit, gezien de hun ter beschikking staande 
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informatie, vanuit konden gaan dat ten aanzien van het milieu geen 

onoverkomelijke problemen zijn te verwachten.’73  

 
Evenals de Kroon lijkt de Afdeling de mening toegedaan dat de milieueisen ten 
aanzien van geur, geluid en andere milieuhinder in het kader van het verlenen van 
de milieuvergunning worden gereguleerd, waarmee de Afdeling impliceert dat 
voor regulering van deze milieuhinder in het bestemmingsplan geen plaats is. 

4.2.4 jfifbr_bi^kdbk=fk=_bpqbjjfkdpmi^kkbk=lkabo=ab=kfbrtb=tol=

De vraag is of bovenstaande jurisprudentie ook van toepassing is op de 
bestemmingsplannen die op grond van de Wro worden vastgesteld. Op het eerste 
gezicht is het inhoudelijke kader voor het vaststellen van bestemmingsplannen 
namelijk niet gewijzigd.74 In art. 3.1 Wro wordt echter bepaald dat 
bestemmingsregels ‘in elk geval’ betrekking hebben op het gebruik van gronden en 
gebouwen. Daarmee lijkt de jurisprudentie van de Kroon op grond waarvan de 
regels in het bestemmingsplan uitsluitend rechtstreeks betrekking kunnen hebben 
op het gebruik van de grond en gebouwen te zijn verlaten. In afwijking van de 
Kroonjurisprudentie lijkt art. 3.1 lid 1 Wro ruimte laten voor het stellen van regels 
die niet rechtstreeks betrekking hebben op de grond of de zich daarop bevindende 
gebouwen. Dat zou kunnen impliceren dat in bestemmingsplannen ook 
milieukwaliteitsnormen kunnen worden opgenomen. Dit vermoeden wordt door 
de memorie van toelichting bij de Wro versterkt. In de memorie van toelichting 
wordt namelijk het volgende vermeld:  
 

‘De redactie van artikel 3.1 maakt het ook mogelijk een betere relatie te leggen tussen 

de ruimtelijke ordening en het beleidsterrein van milieu. Er is een ontwikkeling in 

de jurisprudentie kenbaar, waaruit blijkt dat in een bestemmingsplan ruimte is 

voor milieubelastingnormen.75 De regering acht het denkbaar dat in 

bestemmingsplannen wettelijke (milieu-)kwaliteitsnormen worden opgenomen, 

die op grond van de wet of de jurisprudentie (vrijwel) volledig bindend zijn. Aan 

de hand daarvan kan de toelaatbaarheid van bepaalde vormen van gebruik van de 

grond en/of bouwwerken worden getoetst. 

Het is ook denkbaar dat een bestemmingsplan andere dan de bedoelde 

kwaliteitsnormen bevat, die strekken ter bescherming van het milieu. Over de 

mogelijkheid en wenselijkheid van dergelijke kwaliteitsnormen in 

bestemmingsplannen als toetsingsnorm voor nadere besluitvorming kan het 

volgende worden gesteld. 

Een effectgerichte kwaliteitsnormstelling lijkt mogelijk als kader voor de 

bevoegdheid van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan te 

wijzigen of uit werken, het verlenen van binnenplanse ontheffingen of het stellen 

van nadere eisen (zie artikel 3.6 van het wetsvoorstel) of vergunningverlening, 

indien bij die vergunningverlening bepalingen van het bestemmingsplan als 

                                                                  
73 ABRvS 20 juni 2001, Gst. 2001, 7144, 6, m.nt. JT. 
74 A.G.A. Nijmeijer, Een kwestie van inhoud, Het nieuwe art. 10 WRO en de (on)wenselijkheid van een 

verruimde reikwijdte van de WRO nader beschouwd, TO 2003, nr. 5, p. 166-177en M.N. Boeve en N.S.J. 

Koeman, Milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan onder de nieuwe Wro, M en R 2005, nr. 7, p. 

415-419.  
75 Zie o.m. H.J.A.M. van Geest en P.J. Hödl in ‘Wetsvoorstel 25 311’, M en R 1998/6, pag. 144. 
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(mede)toetsingskader kunnen worden betrokken. In die zin vormen die normen 

voor een bestuursorgaan het referentiekader voor de uitoefening van aan dat 

orgaan toekomende bevoegdheden. Hieruit volgt dat de bedoelde normstelling 

dan ook alleen betrekking kan hebben op effecten van activiteiten of bronnen 

binnen [cursief: FG en MB] dat bestemmingsplangebied op de omgevingskwaliteit 

van dat gebied, welke effecten ook louter zijn toe te schrijven aan bronnen binnen 

het bestemmingsplangebied en die beïnvloedbaar of beheersbaar zijn door het 

treffen van brongerichte maatregelen of door effectgerichte maatregelen door de 

bestemmingsplanautoriteit. Kwaliteitsnormen die daaraan niet voldoen, zijn 

ondoelmatig en een opnemen daarvan in het bestemmingsplan is daarmee in 

beginsel niet passend. Ook voor niet concreet individualiseerbare lokaliseerbare of 

mobiele oorzaken, of voor activiteiten of bronnen die (milieu-)effecten hebben op 

een grotere schaalniveau dan het betreffende bestemmingsplangebied, zullen 

dergelijke normen niet passend zijn en dus ook niet gesteld kunnen worden. In die 

gevallen is normstelling daarvoor via andere kaders, zoals de milieuwetgeving en 

met name hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, aangewezen. Uiteraard dienen de 

op zodanige wijze in algemene regels vastgelegde normen wel door te werken bij 

de opstelling van het bestemmingsplan en de toewijzing van bestemmingen in het 

plangebied. Voor (milieu-)kwaliteitsnormstelling bij een bestemmingsplan is 

eveneens geen plaats indien reeds bij of krachtens de wet normen zijn gesteld, die 

geen ruimte laten voor afwijkende of nadere effectgerichte regelgeving door andere 

overheidsorganen.’76 

 

Een opmerkelijke passage betreft de suggestie dat het opnemen van 
milieukwaliteitsnormen ten aanzien van milieubelastende activiteiten uitsluitend 
mogelijk zou zijn voor zover de effecten van die activiteiten zich binnen het 
plangebied voordoen. De omvang van het plangebied kan immers variëren. Ook bij 
de vaststelling van postzegelplannen zal de milieubelasting of milieugevoeligheid 
van de omliggende bestemmingen moeten worden betrokken. De milieuhinder zal 
zich immers met name voordoen buiten de grenzen van het postzegelplan op 
grond waarvan een milieubelastende activiteit wordt toegestaan. Niet valt in te 
zien waarom bijvoorbeeld in het geval een nieuwe woonwijk in een 
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt, geen milieukwaliteitseisen zouden 
kunnen worden opgenomen in het plan die samenhangen met een industriegebied 
op enige afstand van het plangebied.77 
 
In welke gevallen het opnemen van milieukwaliteitseisen in het bestemmingsplan 
nu precies mogelijk is, wordt uit de geciteerde passage uit de memorie van 
toelichting niet helemaal duidelijk.78 Met name is onduidelijk of in 
bestemmingsplannen aanvullend op de milieuregelgeving regels kunnen worden 
gesteld ter voorkoming van plaatselijke milieuhinder voor nabijgelegen 
milieugevoelige bestemmingen.  
 

                                                                  
76 Zie Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 22 
77 Zie M.N. Boeve en N.S.J. Koeman, Milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan onder de nieuwe 

WRO, M en R 2005, nr. 7, p. 418. 
78 Zie o.a. P.J.J. van Buuren e.a., Hoofdlijnen ruimtelijke bestuursrecht, 7e druk, Kluwer 2009, p. 45-47. 
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Duidelijk is in ieder geval wel dat (milieu)kwaliteitseisen alleen kunnen worden 
gesteld ten behoeve van een bepaalde bestemming of de ligging van die 
bestemming ten opzichte van nabijgelegen bestemmingen. Ingevolge de eerste zin 
van art. 3.1 lid 1 Wro kunnen bestemmingsplanregels immers uitsluitend worden 
gesteld met het oog op een aan de grond toegekende bestemming. In zoverre is 
met art. 3.1 lid 1 Wro geen wijziging ten opzichte van art. 10 lid 1 WRO beoogd. 
Voor het opnemen van een milieunorm in een bestemmingsplan is dan ook ten 
minste vereist dat deze ruimtelijke relevantie heeft. 79 Dat wil zeggen dat het stellen 
van de desbetreffende norm nodig moet zijn met oog op een bestemming of met 
het oogmerk te voorkomen dat een bestemming niet goed aansluit op de 
bestemmingen in de omgeving.  
 
Er is ons nog geen jurisprudentie bekend onder de nieuwe Wro inzake het 
opnemen van milieukwaliteitsnormen in bestemmingsplannen. Wel lijkt uit de 
meer recentere jurisprudentie met betrekking tot de oude WRO te kunnen worden 
afgeleid dat de Afdeling wat meer ruimte laat voor het opnemen van 
milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen. 
 
Een voorbeeld van een uitspraak van de Afdeling waarin het opnemen van een 
milieukwaliteitsnorm in een bestemmingsplan wordt geaccepteerd is de uitspraak 
van 25 juni 2003. De Afdeling bestuursrechtspraak acht het aanvaardbaar dat in de 
planvoorschriften is bepaald dat ‘een peuterbad met ligweide dan wel terras 
slechts is toegestaan indien een gevelbelasting van 51 dB(A) voor de omliggende 
woonbebouwing niet wordt overschreden’.80 Deze norm is ruimtelijk relevant 
omdat deze wordt gesteld ter bescherming van de omliggende woningen (die daar 
in overeenstemming met de bestemming zijn opgericht). Deze uitspraak is niet 
zonder meer strijdig met het oordeel in eerdergenoemde KB waarin wordt 
overwogen dat milieunormen niet in het bestemmingsplan kunnen worden 
opgenomen voor zover deze normen reeds op grond van milieuregelgeving gelden 
of kunnen worden gesteld. De geluidsnorm in het bestemmingsplan was immers 
gesteld ter voorkoming van geluidhinder die niet door milieuregelgeving is of kon 
worden gereguleerd.81 Zou dat wel het geval zijn geweest, dan zou men kunnen 
betogen dat de geluidhinder reeds op grond van milieuregelgeving is gereguleerd 
en dat regulering in het bestemmingsplan niet nodig is. Indien men desondanks 
een strengere norm in het bestemmingsplan zou willen opnemen, zal ten minste 
nader moeten worden gemotiveerd waarom een strengere norm met het oog op 
een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is. Wel kan de vraag worden gesteld 
of deze norm rechtstreeks betrekking heeft op het gebruik van gronden en 
                                                                  
79 KB 17 december 1987, AB 1988, 388 m.nt. AWK (Hefshuizen), KB 10 maart 1979, BR 1979, p. 419 m.nt. 

Bod (Maasvlakte). 
80 ABRvS 25 juni 2003, AB 2003, 380 m.nt. JSt. Zie ook ABRvS 7 augustus 2002, AB 2003, 192 m.nt. TN 

waarin niet onaanvaardbaar werd geacht dat in de beschrijving in hoofdlijnen is bepaald dat ‘ (…) de 

mestafzet uitsluitend plaatsvindt op de akkerbouwgronden of weilanden ter plaatse en evenredig naar 

landbouwkundige behoefte en/of milieuwettelijke criteria verdeeld wordt over die gronden.’ 
81 De geluidsnorm in het bestemmingsplan heeft betrekking op geluidshinder die wordt veroorzaakt 

door stemgeluid van bezoekers van het peuterbad en bijbehorende terras. Deze vorm van geluidshinder 

viel buiten de reikwijdte van het destijds geldende Besluit horeca-, sport,- en recreatie- inrichtingen 

milieubeheer en was niet op grond van andere milieuregelgeving gereguleerd. 
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gebouwen, zoals door het KB wordt vereist. Met annotator Struiksma zou kunnen 
worden gesteld dat de Afdeling in deze uitspraak vooruitloopt op het destijds nog 
niet in werking getreden art. 3.1 lid 1 Wro, waarin de eis dat de regels rechtstreeks 
betrekking hebben op het gebruik van de grond en zich daar bevindende 
gebouwen lijkt te zijn losgelaten.  
 
Een ander voorbeeld is de reeds genoemde uitspraak over de 
bedrijfsverzamelpomp, waarin de Afdeling een bestemmingsplanvoorschrift 
accepteerde op grond waarvan met het oog op de bescherming van een 
waterwingebied slechts één bedrijfsverzamelpomp is toegestaan op een 
bovenstrooms gelegen bedrijventerrein. 82 Met dat voorschrift wordt voorkomen 
dat ieder bedrijf zijn eigen brandstofpomp realiseert, waardoor de kans op 
verontreiniging van het water wordt verminderd. Het voorschrift is dus mede 
gesteld ter bescherming van het benedenstrooms gelegen waterwingebied.  
In een aantal uitspraken over de voorkoming van lichthinder bij 
glastuinbouwbedrijven accepteert de Afdeling planvoorschriften waarin 
glastuinbouwbedrijven worden toegelaten, mits de kassen (gevels en dak) aan de 
binnenzijde volledig (of gedeeltelijk) moeten zijn afgeschermd tegen horizontale en 
verticale lichtuitstraling als gevolg van het gebruik van assimilatiebelichting. De 
Afdeling overweegt in haar uitspraak van 24 juli 2002 over de toelaatbaarheid van 
een dergelijk bestemmingsplanvoorschrift het volgende:  
 

“Voorts kan de Afdeling appellanten niet volgen in hun betoog dat het 

vorenbedoelde voorschrift een gebodsbepaling betreft die strijdig is met het stelsel 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking 

dat het voorschrift aangeeft welke vorm van bedrijvigheid binnen die 

subbestemming is toegelaten en onder welke voorwaarden. Het afschermen van de 

kassen tegen horizontale en verticale lichtuitstraling als gevolg van het gebruik van 

assimilatiebelichting kan overlast voorkomen of verminderen en is derhalve van 

invloed op het woon- en leefklimaat in de omgeving. Een dergelijke voorwaarde 

kan als ruimtelijk relevant worden beschouwd.”83 

 

Uitdrukkelijk acht de Afdeling het voorschrift waarin het afschermen van kassen 
wordt voorgeschreven ruimtelijk relevant. Dat deze milieuhinder eveneens wordt 
gereguleerd in de milieuregelgeving, staat er volgens de Afdeling blijkbaar niet 
aan in de weg dat (volledige) afscherming kan worden voorgeschreven. De 
Afdeling gaat daarbij niet in op de vraag of dit voorschrift wel rechtstreeks 
betrekking heeft op het gebruik van de grond of zich daarop bevindende 
gebouwen.  
 
In een andere uitspraak van 23 september 2009, die eveneens ziet op de 
toelaatbaarheid van de regulering van lichthinder in 
bestemmingsplanvoorschriften, lijkt de Afdeling zelfs te accepteren dat in 
bestemmingsplanvoorschriften strengere regels kunnen worden opgenomen dan 
de regels met betrekking tot de voorkoming en beperking van lichthinder uit het 

                                                                  
82 ABRvS 15 december 2004, BR 2005, 708, m.nt. A.G.A. Nijmeijer.  
83 ABRvS 24 juli 2002, zaaknr. 200104384/1. 
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Besluit glastuinbouw. De Afdeling overweegt in deze uitspraak daartoe het 
volgende: 
 

“Niet kan worden uitgesloten dat de in het plan voorziene glastuinbouw zal leiden 

tot enige lichtuitstraling in de omgeving. Het college heeft zich evenwel in 

redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de lichtuitstraling niet zodanig 

ernstig is dat hieraan zwaarwegende betekenis toekomt. In dat verband overweegt 

de Afdeling dat het plan in artikel 3.3.2.1., sub d, van de planvoorschriften in 

waarborgen voorziet ter voorkoming van lichthinder en dat het desbetreffende 

artikelonderdeel terzake strenger is dan de afspraken in het kader van het Plan van 

Aanpak en de voorschriften behorende bij het Besluit glastuinbouw.”84 

 

Deze uitspraak roept de vraag op of in bestemmingsplannen gelet op de 
plaatselijke planologische situatie stringentere regels kunnen worden opgenomen 
dan de milieuregelgeving voorschrijft. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk 
van de wijze waarop men de verhouding tussen de Wro en de milieuregelgeving 
beziet. Kan plaatselijke milieuhinder op grond van zowel de Wro als de 
milieuregelgeving, zoals het Activiteitenbesluit en straks de Wabo, worden 
gereguleerd of is dat uitsluitend op grond van milieuregelgeving mogelijk?  
Wij achten het voorstelbaar dat in het bestemmingsplan (of projectbesluit) 
aanvullende (dat wil zeggen: stringentere) regels kunnen worden gesteld wanneer 
dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is.85 Daaraan kan 
behoefte bestaan in gevallen waarmee in het Activiteitenbesluit (of een andere 
8.40-amvb) niet altijd rekening kan worden gehouden, zoals de cumulatie van 
milieuhinder door verschillende inrichtingen.  
 
Aangezien in de loop der tijd steeds meer milieuvergunningplichtige inrichtingen 
onder het bereik van algemene regels zijn gebracht, is het leveren van maatwerk 
gericht op de plaatselijke situatie via de milieuregelgeving steeds lastiger 
geworden. Het betreft immers algemene regels waarmee door middel van het 
stellen van maatwerkvoorschriften slechts beperkt rekening kan worden gehouden 
met de plaatselijke omstandigheden. Daardoor wordt de behoefte om het gewenste 
maatwerk in bestemmingsplannen te leveren groter. Het bestemmingsplan is 
immers een instrument waarbij juist met de plaatselijke omstandigheden, 
waaronder milieubelasting, rekening kan worden gehouden. 
Het voert in het kader van dit onderzoek te ver om uitgebreider op deze meer 
principiële vraag in te gaan.  
 
Voor zover milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan kunnen worden 
opgenomen, zullen deze normen voldoende rechtszekerheid moeten geven over de 
toegestane gebruiksmogelijkheden. Gebruiksmogelijkheden mogen volgens vaste 
jurisprudentie dan ook niet afhankelijk zijn van een nadere afweging van B&W.86 
                                                                  
84 ABRvS 23 september 2009, zaaknr. 200802543/1/R1.  
85 Art. 3.1 lid 1 Wro, de memorie van toelichting bij de Wro en de hiervoor besproken uitspraken van de 

Afdeling met betrekking tot het voorkomen en beperken van lichthinder in bestemmingsplanregels 

wijzen in dezelfde richting. 
86 Zie ABRvS 20 juli 2005, AB 2005, 354, m.nt. Jst en ABRvS 13 oktober 2004, AB 2005, 25, m.nt. F.A.G. 

Groothuijse en ABRvS 21 augustus 1997, AB 1998, 121, m.nt PvB. 
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Wil men gebruiksmogelijkheden laten afhangen van een nadere afweging van 
B&W dan zal in het bestemmingsplan een vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheid 
dan wel een uitwerkingsplicht moeten opnemen. Een mooi voorbeeld van deze 
jurisprudentie biedt een uitspraak van de Afdeling van 24 februari 1998, waarbij 
een bestemmingsplan aan de orde was waarin een milieucriterium is opgenomen 
als toetsingscriterium voor bouwaanvragen en als criterium voor de uitoefening 
van de in het plan opgenomen wijzigings- en vrijstellingsbevoegdheden. Het 
milieucriterium luidde als volgt: 
 

‘Deze [bestaande agrarische bedrijven, FG] mogen binnen de begrenzingen van het 

bouwperceel uitbreiden alsmede omschakelen naar andere agrarische 

productierichtingen, mits het agrarisch bedrijf gelet op de ligging, aard en omvang 

ten opzichte van de in de nabijheid gelegen functies een zodanige beperkte 

milieuhinder zal veroorzaken, dat daardoor de belangen van deze functies niet in 

onevenredige mate zullen worden geschonden (milieucriterium). Bij toepassing 

van dit milieucriterium zullen in ieder geval de volgende aspecten in de 

beoordeling worden betrokken: (het voorkomen van) stankhinder en verzuring 

(ammoniak-uitstoot)’. 87 

 

Het toetsingscriterium wordt door de Afdeling als toetsingskader voor 
bouwaanvragen niet aanvaardbaar geacht, omdat de in het plan gegeven 
bouwmogelijkheden niet afhankelijk mogen worden gesteld van een nader 
afwegingsmoment. De ruimtelijke consequenties van deze bouwmogelijkheden 
worden met de vaststelling van het plan geacht te zijn beoordeeld. Wil de 
planwetgever de aanvaardbaarheid van een bestemming afhankelijk maken van 
een nader afwegingsmoment dan zal hij daartoe een wijzigingsbevoegdheid of een 
uitwerkingsplicht moeten opnemen. Bij de uitoefening van wijzigingsbevoegdheid 
en de uitwerkingsplicht kan het milieucriterium volgens de Afdeling wel worden 
gehanteerd.  

4.3 qlbi^qfkdpmi^klildfbW=dbbk=db_lap_bm^ifkdbkI=tbi=sllot^^oabifghb=

sbomif`eqfkdbk=

4.3.1 dbbk=db_lap_bm^ifkdbk=fk=_bpqbjjfkdpmi^kkbk=

Een bestemmingsplan kan volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling geen 
gebodsbepalingen bevatten. Een grondgebruiker kan in het bestemmingsplan dan 
ook niet worden gedwongen om actief de aan de grond gegeven bestemming te 
realiseren.  De uitspraak van de Afdeling van 13 november 2002 is hiervan een 
duidelijke illustratie. Ten aanzien van de stelling van appellant dat gedeputeerde 
staten (in het kader van de goedkeuring) zich ervan hadden moeten vergewissen 
dat de afschermende werking van de groenstrook tussen zijn gronden en de 
gronden met de bestemming “Gemengde doeleinden” gewaarborgd was, oordeelt 
de Afdeling dat de verwezenlijking van de groenstrook, gelet op art. 10 WRO, niet 
in het bestemmingsplan bij wijze van een gebodsbepaling kan worden 
voorgeschreven. De Afdeling overweegt: 

                                                                  
87 ABRvS 24 februari 1998, M en R 1998, nr. 64 m.nt. Van Geest. Vgl. ABRvS 20 juli 2005, AB 2005, 354, 

m.nt. Jst. en ABRvS 13 oktober 2004, AB 2005, 25, m.nt. F.A.G. Groothuijse en ABRvS 21 augustus 1997, 

AB 1998, 121, m.nt PvB. 
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Een bestemmingsplan kan, gelet op artikel 10 van de Wet op de ruimtelijke 

ordening, slechts verbods- en geen gebodsbepalingen bevatten en kan geen actieve 

verplichting tot verwezenlijking van de aan de gronden gegeven bestemming 

opleggen.88 

 
Ten aanzien van het geven van bestemmingen en van regels met het oog op die 
bestemming, is art. 3.1 lid 1 Wro op dit punt inhoudelijk niet gewijzigd ten 
opzichte van art. 10 WRO, zodat aangenomen kan worden dat het opnemen van 
gebodsbepalingen in bestemmingsplannen ook op grond van het nieuwe artikel 
niet is toegestaan.   

4.3.2 sllot^^oabifghb=sbomif`eqfkdbk=fk=_bpqbjjfkdpmi^kkbk=

Hoewel een grondgebruiker niet kan worden gedwongen om een bestemming te 
realiseren, is het wel mogelijk om in een bestemmingsplan regels op te nemen op 
grond waarvan nadere regels of voorwaarden worden verbonden aan de 
realisering van een bestemming. Die regels moeten ingevolge art. 3.1 lid 1 Wro wel 
nodig zijn met het oog op de bestemming.  
 
Na de uitspraak van de Afdeling inzake het bestemmingsplan “Bedrijvenpark 
Linderveld”,89 is er in de literatuur veel aandacht geweest voor het oordeel van de 
Afdeling dat in bestemmingsplannen voorwaardelijke verplichtingen kunnen 
worden opgenomen.90 Dat oordeel is echter niet baanbrekend. De Afdeling 
oordeelt immers onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie uitdrukkelijk dat 
art. 10 WRO (thans: art. 3.1 Wro) er niet aan in de weg staat om in 
bestemmingsplannen voorwaardelijke verplichtingen op te nemen.  
 

“Art. 10 WRO biedt in een geval als het onderhavige de mogelijkheid ten minste 

een deel van de in r.o. 2.17.6 genoemde maatregelen die niet dwingendrechtelijk in 

het plan zijn voorgeschreven, als voorwaardelijke verplichtingen in het plan op te 

                                                                  
88 ABRvS 13 november 2002, zaaknr. 200200010/1 (r.o. 2.5.4.). Dezelfde overweging of een overweging 

van geli jke strekking is aan te treffen in: Vz. ABRvS 15 juli 2005, zaaknr. 200501172/5 (r.o. 2.5), ABRvS 

11 mei 2005, zaaknr. 200401563/1 (r.o. 2.12.3), ABRvS 16 april 2003, zaaknr. 200203654/1, (r.o. 2.6.2.), 

ABRvS 9 april 2003, zaaknr. 200205912/1 (r.o 2.3), ABRvS 24 juli 2002, zaaknr. 200104384/1 (r.o. 2.4.6). 

Ook de Kroon was al de mening toegedaan dat de WRO geen grondslag biedt voor het opnemen van 

gebodsbepalingen in een bestemmingsplan. Zie onder meer: KB 15 januari 1993, AB 1993, 346. De Wro 

en haar voorganger zijn gebaseerd op het zogenaamde systeem van toelatingsplanologie. Zie P.J.J. van 

Buuren, Ch.W. Backes, A.A.J. de Gier en A.G.A. Nijmeijer, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, 7e 

druk, Kluwer Deventer 2009, p. 5-6.  
89 ABRvS 22 maart 2006, AB 2006, 421, m.nt A.A.J. de Gier, BR 2006, 546, m.nt. H.J. de Vries, Gst. 2006, 

afl. 7252, nr. 74 m.nt. J.H.M.F. Teunissen. en Stab 2006, nr. 3, p. 54 e.v., m.nt. Peter de Weijer. 
90 A.G.A. Nijmeijer, Voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan. Einde van de 

toelatingsplanologie of niets nieuws onder de zon?, M en R 2006, nr. 6, p. 363-367. De annotaties bij 

ABRvS 22 maart 2006, AB 2006, 421, m.nt A.A.J. de Gier, BR 2006, 546, m.nt. H.J. de Vries en Stab 2006, 

nr. 3, p. 54 e.v., m.nt. Peter de Weijer. Zie over de voorwaardelijke verplichting ook F.A.G. Groothuijse, 

Water weren. Het publiekrechtelijke instrumentarium voor de aanpassing en bescherming van 

watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen (diss.), Utrecht 2009, 

p. 333 e.v.  
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nemen. Hierbij valt te denken aan een verplichting om, alvorens een in de 

voorschriften te noemen bestemming te realiseren, bepaalde aan het MER 

ontleende mitigerende en/of compenserende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld 

door het opnemen van deze maatregelen in de bouwvoorschriften voor de 

desbetreffende bestemming, zodanig dat de maatregelen moeten zijn getroffen 

alvorens de bouwvergunning kan worden verleend. In haar uitspraak van 23 april 

2003, 200204328/1, heeft de Afdeling het opnemen van een voorwaardelijke 

verplichting in een bestemmingsplan reeds geaccepteerd. Voorts bestaat in 

beginsel de mogelijkheid voor een nader uit te werken bestemming bij wijze van 

uitwerkingsregel voor te schrijven dat eerst een of meer bepaalde maatregelen 

moeten worden getroffen, althans het treffen van die maatregelen zeker moet zijn 

gesteld, alvorens het uitwerkingsplan mag worden vastgesteld.”91 

 

In de uitspraak waarnaar de Afdeling verwijst, ging het om een 
bestemmingsplanvoorschrift dat de benutting van bouwmogelijkheden ten 
behoeve van de bestemming “Gemengde doeleinden” afhankelijk stelt van het 
voldoen aan een sloopverplichting. Deze sloopverplichting heeft betrekking op 
bestaande bouwwerken op het binnenterrein dat behoort bij de hoofdbebouwing 
die op gronden met de bestemmingen "Gemengde doeleinden" is gesitueerd. Aan 
het binnenterrein is uitsluitend de bestemming “Tuin en Erven” toegekend, zodat 
daar geen bouwwerken mogen worden opgericht. Bestaande bouwwerken mogen 
echter worden gehandhaafd. Alleen wanneer wordt overgegaan tot sloop of 
nieuwbouw van de hoofdbebouwing mag de bestaande bebouwing niet worden 
gehandhaafd. Het bestemmingsplanvoorschrift, waarin de voorwaardelijke 
(sloop)verplichting wordt gesteld, heeft tot doel om op termijn te komen tot een 
opschoning van de binnenterreinen en beoogt daarmee de bestemming “Tuinen en 
Erven” te realiseren.  
 
Ook Nijmeijer is van mening dat er met de uitdrukkelijke erkenning van de 
Afdeling dat in een bestemmingsplan voorwaardelijke verplichtingen kunnen 
worden opgenomen niets nieuws onder de zon is.92 Uitdrukkelijk is vereist dat de 
voorwaardelijke verplichting wel wordt gegeven met het oog op de realisering of 
de bescherming van de bestemming of om te voorkomen dat een bestemming niet 
goed aansluit bij omliggende bestemmingsvlakken.93   

4.3.3 _bmbohfkdbk=^^k=ebq=lmkbjbk=s^k=sllot^^oabifghb=sbomif`eqfkdbk=fk=ebq=

_bpqbjjfkdpmi^k=

Hoewel de mogelijkheid om voorwaardelijke verplichtingen in 
bestemmingsplannen op te nemen door de Afdeling in de Linderveld-uitspraak 
uitdrukkelijk wordt erkend, kan uit die uitspraak niet worden afgeleid in welke 
gevallen een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan kan worden 
                                                                  
91 ABRvS 22 maart 2006, AB 2006, 421, m.nt. A.A.J. de Gier en BR 2006, 546, m.nt. H.J. de Vries. Zie ook: 

A.G.A. Nijmeijer, Voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan. Einde van de 

toelatingsplanologie of niets nieuws onder de zon?, M en R 2006, nr. 6, p. 363-367.   

92 A.G.A. Nijmeijer, Voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan. Einde van de 

toelatingsplanologie of niets nieuws onder de zon?, M en R 2006, nr. 6, p. 364. 
93 P. van der Ree, Met woord en kaart, Over detaillering en reikwijdte van bestemmingsplanregeling, ’s-

Hertogenbosch 2000, p. 338-341. 
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opgenomen. Zoals reeds opgemerkt, ligt een eerste begrenzing besloten in art. 3.1 
Wro op grond waarvan uitsluitend regels kunnen worden gegeven omtrent het 
gebruik van de grond en zich daarop bevindende bouwwerken, met het oog op 
een aan de grond gegeven bestemming. Ook bij het opnemen van een 
voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan zal deze begrenzing in acht 
moeten worden genomen.94 
 
Ook de rechtszekerheid stelt eisen aan het opnemen van regels in het 
bestemmingsplan. Bestemmingsplanregels zijn immers algemeen verbindende 
voorschriften die als zodanig voldoende rechtszeker moeten worden 
geformuleerd. In de eerste plaats zal de voorwaardelijke verplichting duidelijk en 
concreet moeten worden geformuleerd. Uit het rechtszekerheidsvereiste vloeit 
bovendien voort dat bestemmingsplanregels objectief en onvoorwaardelijk moeten 
worden geformuleerd. Volgens vaste jurisprudentie mag de realisering van een 
bestemming of het verkrijgen van een bouwvergunning niet afhankelijk zijn van 
een nadere afweging van het bestuursorgaan of een andere onzekere toekomstige 
gebeurtenis.95 

 

Zo is een bestemmingsplanregeling op grond waarvan bouwwerken slechts 

mogen worden opgericht indien en voor zover het milieubelang niet wordt 

geschaad ontoelaatbaar. Alvorens het bevoegde gezag een bouwvergunning kan 

verlenen zal het immers moeten beoordelen of het milieubelang wordt geschaad. 

Daardoor is op grond van het bestemmingsplanvoorschrift als zodanig niet 

objectief bepaalbaar of een bouwvergunning moet worden verleend. De Afdeling 

acht dergelijke voorschriften in strijd met het rechtszekerheidbeginsel.96 

                                                                  
94 In de Linderveld-uitspraak was de Afdeling van oordeel dat de bewoordingen van art. 10 WRO niet 

in de weg staan aan een uitleg van dit artikel die recht doet aan de betekenis van artikel 8 van de m.e.r.-

richtlijn. Uit deze richtlijnbepaling vloeit voort - in de bewoordingen voort - dat “informatie uit het 

MER, waaronder de daarin op te nemen beschrijving van de beoogde maatregelen om aanzienlijke 

nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen, aldus in aanmerking moet 

kunnen worden genomen dat in het m.e.r.-plichtige besluit of in een daarmee samenhangend besluit 

dergelijke maatregelen, indien daartoe aanleiding bestaat, als verplicht te realiseren moeten kunnen 

worden voorgeschreven.” In gevallen waarop de m.e.r.-richtlijn van toepassing is kunnen door een 

richtlijnconforme uitleg van art. 10 WRO naar het oordeel van de Afdeling ook niet-ruimtelijk relevante 

maatregelen als voorwaardelijke verplichting worden voorgeschreven. 
95 Zie ABRvS 20 juli 2005, zaaknr. 200409587/1, ABRvS 4 mei 2005, Gst. 7236, 143, m.nt. J.M.H.F. 

Teunissen, ABRvS 16 november 1999, Gst. 7125, 7, m.nt. J.M.H.F. Teunissen, ABRS 21 augustus 1997, 

ABkort 1997, afl. 19, ARRS 25 juni 1993, BR 1993, 967, ABRvS 1 mei 1997, BR 1998, 39, m.nt. H.J. de Vries 

en H.J. de Vries, De ruimte begrensd : het bestemmingsplan en het spanningsveld tussen beleidsruimte 

en rechtszekerheid (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1994, p. 60 e.v. 
96 Vgl. ABRvS 13 oktober 2004, AB 2005, 25, m.nt. F.A.G. Groothuijse, waarin de Afdeling een 

bestemmingsplanvoorschrift op grond waarvan bouwwerken uitsluitend mogen worden opgericht 

voor zover de belangen van de waterkering niet worden geschaad ontoelaatbaar achtte. Zie voor een 

ander voorbeeld ABRvS 20 juli 2005, zaaknr. 200409587/1. In die uitspraak stond een 

bestemmingsplanvoorschrift ter discussie op grond waarvan ter bescherming van het historische 

karakter van de binnenstad binnen de bestemming “Beschermd stadsgezicht” doorbraken van 

monumenten in beginsel niet zijn toegestaan, maar dat ook voor niet-monumenten terughoudendheid 

moet worden betracht, waarbij bij het toestaan van doorbraken, afhankelijk van de korrelgrootte van de 
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De vraag die Nijmeijer naar aanleiding van de Linderveld-uitspraak in het licht 
van bovengenoemde jurisprudentie dan ook terecht opwerpt is de vraag of de 
Afdeling een voorwaardelijke verplichting zonder meer zal accepteren wanneer 
het voldoen aan de voorwaardelijke verplichting afhankelijk is van de 
medewerking van derden of een onzekere toekomstige gebeurtenis.97  
 
Naar ons oordeel kunnen voorwaardelijke verplichtingen niet in een 
bestemmingsplan worden opgenomen voor zover daardoor de realisering van de 
gebruiksmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt afhankelijk worden gesteld 
van een of meer toekomstige onzekere gebeurtenissen of een nadere afweging van 
een bestuursorgaan. Voorwaardelijke verplichtingen waarvan de uitvoering 
afhankelijk is van de onzekere medewerking van andere grondeigenaren of 
bestuursorganen dienen dan ook niet in een bestemmingsplan te worden 
opgenomen. Voorwaardelijke verplichtingen op grond waarvan een 
grondgebruiker milieumaatregelen moet treffen op gronden die hij niet in 
eigendom heeft of op een locatie waarvoor nog een planologische of andere 
toestemming van een bestuursorgaan nodig is, zijn dus niet zonder meer mogelijk. 
 
Daarnaast is het de vraag of het voldoende aannemelijk is dat een 
bestemmingsplan waarin de realisering van een bestemming afhankelijk is gesteld 
van de medewerking van derden of van een onzekere toekomstige gebeurtenis, 
uitvoerbaar is. De Afdeling eist namelijk dat de uitvoerbaarheid van een 
bestemmingsplan in voldoende mate aannemelijk is. Wanneer het treffen van de 
compenserende of mitigerende maatregelen afhankelijk is van de onzekere 
medewerking van derden of van andere onzekere gebeurtenissen, zal al snel 
moeten worden geoordeeld dat het onvoldoende aannemelijk is dat de 
bestemming binnen de planperiode uitvoerbaar is. De realisering van de 
bestemming is immers volledig afhankelijk van het treffen van de bij wijze van 
voorwaardelijke verplichting voorgeschreven milieumaatregelen.  
 
Een voorbeeld van een voorwaardelijke verplichting die door de Afdeling niet 
werd geaccepteerd wegens strijd met het rechtszekerheidsvereiste en het 
uitvoerbaarheidsvereiste, is te vinden in een uitspraak van de Afdeling van 23 juli 
2003.98 Het ter zake doende bestemmingsplan staat de realisering van de 
woonbestemming uitsluitend toe, indien zeker is gesteld dat buiten het plangebied 
geluidsafschermende bebouwing is of wordt gerealiseerd. De Afdeling overweegt:  
 

‘Daargelaten dat niet duidelijk is wanneer of in welke gevallen mag worden 

aangenomen, dat zeker is gesteld dat de geluidafschermende bebouwing op 

                                                                                                                                                                        

panden in de omgeving en economische aspecten, een afweging zal worden gemaakt. Omdat de 

mogelijkheid van een doorbraak voor niet-monumenten is onderworpen aan niet objectief bepaalbare 

voorschriften, maar dat voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering daarvan een nader 

afwegingsmoment is vereist, acht de Afdeling het voorschrift in strijd met de WRO. Vgl. ook ABRvS 23 

juli 2003, zaaknr. 200200248/1, r.o. 2.10.1 
97 A.G.A. Nijmeijer, Voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan. Einde van de 

toelatingsplanologie of niets nieuws onder de zon?, M en R 2006, nr. 6, p. 365-366. 
98 ABRvS 23 juli 2003, zaaknr. 200200248/1. 
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genoemd bedrijventerrein is of wordt gerealiseerd, houdt deze regeling in de 

planvoorschriften in, dat de mogelijkheid tot realisering van de bestemming 

afhankelijk is gesteld van een onzekere gebeurtenis in de toekomst waarvan ten 

tijde van de vaststelling en goedkeuring van het plan niet zeker is of en wanneer 

aan die voorwaarde zal worden voldaan. De aan de orde zijnde voorschriften 

stellen naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende zeker dat de in het 

bestemmingsplan opgenomen bestemming “Woningen en Gemengde 

voorzieningen” binnen de planperiode uitvoerbaar is.’  

 

De onzekere medewerking van derden aan het treffen van de benodigde 
compenserende of mitigerende milieumaatregelen kan door het bevoegde orgaan 
worden weggenomen door aannemelijk te maken dat de benodigde medewerking 
van derden desnoods zal worden afgedwongen met behulp van de inzet van 
onteigeningsinstrumentarium.99 Daarvoor is wel een onteigeningstitel nodig. Die 
onteigeningstitel kan worden gevonden in titel IV van de Onteigeningswet, die 
onteigening ter uitvoering van het bestemmingsplan mogelijk maakt. Indien de 
benodigde gronden van derden in het bestemmingsplan worden bestemd voor het 
treffen van milieumaatregelen, is het, met in achtneming van de voorschriften uit 
de Onteigeningswet, mogelijk om die gronden met behulp van titel IV Ow te 
onteigenen. Onteigening vindt dan immers plaats ten behoeve van de uitvoering 
van het bestemmingsplan. Uit de jurisprudentie van de Afdeling lijkt te kunnen 
worden afgeleid dat het opnemen van een voorwaardelijke verplichting sneller 
wordt geaccepteerd als de grondgebruikers uit het bestemmingsplan kunnen 
opmaken onder welke voorwaarde zij de gebruiksmogelijkheden van het 
bestemmingsplan kunnen benutten en zij ook daadwerkelijk in staat zijn om aan 
de voorwaardelijke verplichting te voldoen. 
 

De Afdeling acht een bestemmingsplanvoorschrift dat de benutting van 

bouwmogelijkheden in een bestemmingsplan afhankelijk stelt van het voldoen aan 

een sloopverplichting met betrekking tot bestaande bouwwerken op hetzelfde 

bouwperceel acceptabel.100 Ook het bestemmingsplanvoorschrift dat volwaardige 

kassenbedrijven in een glastuinbouwconcentratiegebied zijn toegestaan onder de 

voorwaarde dat kassen aan de binnenzijde volledig moeten worden afgeschermd 

tegen horizontale en verticale lichtuitstraling als gevolg van assimilatieverlichting 

wordt door de Afdeling geaccepteerd.101 

 

In beide voorbeelden is duidelijk wat de grondgebruiker moet doen om de 
gebruiksmogelijkheden van het bestemmingsplan te benutten en heeft hij het ook 
daadwerkelijk in zijn macht om de maatregelen te treffen die het bestemmingsplan 
voorwaardelijk voorschrijft. De grondgebruiker heeft het in zijn macht om de 
maatregelen zelf uit te voeren en is daarvoor niet afhankelijk van de onzekere 
medewerking van derden, omdat hij de maatregelen op zijn eigen perceel dient te 
                                                                  
99 Een bod tot aankoop en een verklaring van de gemeenteraad dat indien nodig binnen de planperiode 

een onteigeningsprocedure zal worden gestart is voldoende om aannemelijk te maken. Zie o.a. ABRvS 

24 januari 2007, zaaknr. 200507457/1, r.o. 2.13 en ABRvS 10 juni 2009, zaaknr. 200803801/1/R2. 
100 Zie de hiervoor besproken uitspraak ABRvS 23 juli 2003, zaaknr. 200200248/1. 
101 ABRvS 24 juli 2002, zaaknr. 200104384/1. Zie ook ABRvS 8 november 2006, zaaknr. 200502427/1. Vgl. 

ook ABRvS 23 september 2009, zaaknr. 200802543/1/R1.  
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treffen. De vraag rijst wel in hoeverre dat “eigen perceel” niet een momentopname 
is. Wat nu als een deel verkocht wordt? 
Aangezien bestemmingsplanregels algemeen verbindende voorschriften zijn, zal 
daarin niet per individueel geval kunnen worden beoordeeld of een bepaalde 
voorwaardelijke verplichting uitvoerbaar is. De voorwaardelijke verplichting zal 
zodanig moeten worden geformuleerd dat deze onafhankelijk van een specifieke 
grondgebruiker toepasbaar is.  
 

Zoals reeds is opgemerkt kan in een bestemmingsplan de verwezenlijking van een 

afschermende groenstrook niet als actieve verplichting voor een grondgebruiker 

worden voorgeschreven. Wel kan in bestemmingsplan worden bepaald dat de 

grondgebruiker een bestemming uitsluitend kan realiseren indien hij een 

afschermende groenstrook op zijn eigen perceel aanlegt. Zolang de grondgebruiker 

de bestemming niet realiseert, hoeft hij ook de groenstrook niet te verwezenlijken. 

Daar is het verschil met een positieve verplichting gelegen.102 In geval van een 

positieve verplichting zou de grondgebruiker namelijk, ongeacht of de bestemming 

realiseert, de groenstrook moeten verwezenlijken. Dergelijke positieve 

verplichtingen kunnen niet in het bestemmingsplan worden opgenomen. 

4.3.4 qrppbk`lk`irpfb=

Geconcludeerd kan worden dat uit de jurisprudentie van de Afdeling (nog) niet 
precies kan worden opgemaakt wanneer een voorwaardelijke verplichting in het 
bestemmingsplan kan worden opgenomen. Wel is ons inziens duidelijk dat het 
rechtszekerheidsbeginsel en het uitvoerbaarheidsvereiste de mogelijkheid om 
voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen op te nemen in belangrijke 
mate beperken. Voor zover aannemelijk kan worden gemaakt dat een 
voorwaardelijke verplichting uitvoerbaar is en dus niet afhankelijk is van (te veel) 
onzekere factoren, zal het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen 
(waarschijnlijk) zijn toegestaan.  

4.3.5 sllot^^oabifghb=sbomif`eqfkdbk=fk=tfgwfdfkdpJ=bk=rfqtbohfkdpobdbip=

Zoals in de voorgaande paragraaf is betoogd, is het opnemen van voorwaardelijke 
verplichtingen in bestemmingsplanregels omtrent het gebruik van de grond en 
zich daar bevindende bouwwerken gelet op het rechtszekerheidsbeginsel niet 
altijd mogelijk.  Door de Afdeling wordt in de jurisprudentie gesuggereerd dat 
door middel van het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid of 
uitwerkingsplicht in het bestemmingsplan (moederplan) de realisering van een 
bepaalde bestemming afhankelijk kan worden gesteld van het treffen of getroffen 
zijn van bepaalde compenserende maatregelen.  
 
In de uitspraak inzake het bestemmingsplan “Houthavens” betrof het een 
voorwaardelijke verplichting op grond waarvan de realisering van een 
woonbestemming afhankelijk is gesteld van de oprichting van bepaalde 
geluidsafschermende bebouwing. Deze voorwaardelijke verplichting wordt door 
de Afdeling niet geaccepteerd. De Afdeling oordeelt:  

                                                                  
102 Zie ook Peter van Buuren en Tonny Nijmeijer, Bestemmingsplan en privaatrecht. Over 

voorwaardelijke verplichtingen en complementaire overeenkomsten, in: M.N. Boeve en R. Uylenburg 

(red.), Kansen in het omgevingsrecht, Groningen 2010, p. 422-423. 
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“Dit bezwaar klemt te meer nu de Wet op de Ruimtelijke Ordening, behalve de 

mogelijkheid van een planherziening, de in artikel 11 van die wet opgenomen 

mogelijkheid van een wijzigingsbevoegdheid kent, welk middel in een geval als 

het onderhavige een geëigend middel is om te voorzien in een bestemming als hier 

aan de orde nadat de geluidafschermende bebouwing is of wordt gerealiseerd.”103 

 

In de Linderveld-uitspraak noemt de Afdeling de mogelijkheid om de vaststelling 
van een uitwerkingsplan afhankelijk te stellen van het feit dat bepaalde 
compenserende maatregelen zijn getroffen of dat het treffen van die maatregelen 
zeker is gesteld. De Afdeling overweegt: 
 

“Voorts bestaat in beginsel de mogelijkheid voor een nader uit te werken 

bestemming bij wijze van uitwerkingsregel voor te schrijven dat eerst een of meer 

bepaalde maatregelen moeten worden getroffen, althans het treffen van die 

maatregelen zeker moet zijn gesteld, alvorens het uitwerkingsplan mag worden 

vastgesteld.”104 

 

In uitwerkings- en wijzigingsregels kan de vaststelling van een uitwerkings- of 
wijzigingsplan volgens de Afdeling afhankelijk worden gesteld van de uitvoering 
van bepaalde compenserende of mitigerende milieumaatregelen. Dat roept de 
vraag op naar het verschil tussen uitwerkings- en wijzigingsregels en regels 
omtrent het gebruik van de grond en bouwwerken, die met het oog op de 
bestemming worden gegeven (hierna: bestemmingsplanregels). De eerstgenoemde 
regels worden door de Afdeling in beginsel geschikt geacht om bepaalde 
ontwikkelingen afhankelijk te stellen van het voldoen aan bepaalde 
compensatievoorwaarden, terwijl het opnemen van voorwaardelijke 
verplichtingen in de laatstgenoemde regels veelal lastiger is.  
 
Belangrijk verschil tussen de uitwerkings- of wijzigingsregels enerzijds en de 
regels die met het oog op de bestemming worden gegeven anderzijds, is dat 
uitwerkings- en wijzigingsregels niet gericht zijn tot de grondgebruikers, maar tot 
B&W, dat bevoegd is tot het vaststellen van wijzigings- en uitwerkingsplannen, 
terwijl de bestemmingsplanregels ook rechtstreeks bindend zijn voor 
grondgebruikers. Daarbij is van belang dat de rechtstreeks tot de burgers gerichte 
bestemmingsplanregels zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk handhaafbaar 
zijn en bovendien een rechtstreekse bouwtitel opleveren. Uitwerkings- en 
wijzigingsregels normeren daarentegen uitsluitend de wijzigingsbevoegdheid en 
de uitwerkingsplicht van het college van burgemeester en wethouders.  Met het 
oog op de rechtszekerheid worden dan ook andere eisen gesteld aan de 
uitwerkings- en wijzigingsregels dan aan bestemmingsregels. In dat verband kan 
worden gewezen op de uitspraak van 24 februari 1998, waarbij het milieucriterium 
(omschakeling naar andere agrarische productierichtingen toegestaan, mits 

                                                                  
103 ABRvS 23 juli 2003, zaaknr. 200200248/1.  
104 ABRvS 22 maart 2006, AB 2006, 421, m.nt. A.A.J. de Gier en BR 2006, 546, m.nt. H.J. de Vries. Zie ook: 

A.G.A. Nijmeijer, Voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan. Einde van de 

toelatingsplanologie of niets nieuws onder de zon?, M en R 2006, nr. 6, p. 363-367.   
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beperkte milieuhinder) als rechtstreeks werkende bestemmingsregel niet door de 
Afdeling werd geaccepteerd, maar wel als wijzigingsregel.105  
 
Ook de wijzigings- en uitwerkingsregels dienen de uitwerkingsplicht 
respectievelijk de wijzigingsbevoegdheid met het oog op de rechtszekerheid 
objectief te begrenzen.106 De uitwerking of wijziging mag door deze regels niet 
afhankelijk worden gesteld van subjectieve criteria. De eis dat bepaalde 
maatregelen moeten zijn getroffen of een minimale milieukwaliteit zeker moet zijn 
gesteld alvorens een uitwerkings- of wijzigingsplan kan worden vastgesteld, zal 
dan ook voldoende duidelijk en objectief moeten worden omschreven. Het is niet 
acceptabel dat wijzigings- of uitwerkingsregels in het bestemmingsplan worden 
opgenomen die het vaststellen van een wijzigings- of uitwerkingsplan afhankelijk 
maken van het oordeel van burgemeester en wethouders dat voldoende 
maatregelen zijn getroffen of een voldoende milieukwaliteit is bereikt.  
 
Anders dan een wijzigingsbevoegdheid, moet een uitwerkingsplicht volgens vaste 
jurisprudentie van de Afdeling onvoorwaardelijk zijn geformuleerd en mag deze 
niet afhankelijk worden gesteld van onzekere toekomstige gebeurtenissen.107 Deze 
jurisprudentie gaat er namelijk van uit dat gedurende de looptijd van tien jaar van 
het bestemmingsplan aan de uitwerkingsplicht moet (kunnen) worden voldaan. 
Dat neemt ons inziens evenwel niet weg dat een uitwerkingsregel kan bepalen dat 
bepaalde maatregelen moeten zijn getroffen alvorens een uitwerkingsplan kan 
worden vastgesteld of dat het treffen van bepaalde maatregelen zeker moet zijn 
gesteld. Zoals reeds hierboven aangegeven, zal de uitwerkingsregel deze eis 
voldoende duidelijk en objectief moeten omschrijven. Het zal bovendien 
aannemelijk moeten zijn dat deze maatregelen ook daadwerkelijk getroffen 
kunnen en zullen worden. Indien dit niet het geval is, is evenmin aan te nemen dat 
de uitwerkingsplicht uitvoerbaar is. Daarmee wordt de uitwerkingsplicht namelijk 
afhankelijk van een onzekere gebeurtenis, hetgeen in strijd is met 11 WRO (thans: 
art. 3.6 Wro) en de uitleg die de Afdeling daaraan in de bovengenoemde 
jurisprudentie heeft gegeven.  
 

Een voorbeeld van een uitwerkingsregel die door de Afdeling is geaccepteerd, kan 

worden aangetroffen in de uitspraak van 28 mei 2008 (Bangert en Oosterpolder).108 

In het ter zake doende bestemmingsplan is als uitwerkingsregel voor de uit te 

werken bestemming “Woondoeleinden” opgenomen dat in het totale plangebied 

minimaal 8,2 % aan oppervlaktewater moet worden gerealiseerd. Omdat het 

bevoegde orgaan bij de vaststelling van het uitwerkingsplan deze 

uitwerkingsregel volgens de Afdeling in acht moet nemen, bestaat er naar het 

oordeel van de Afdeling geen grond voor het oordeel dat de waterberging 

                                                                  
105 ABRvS 24 februari 1998, M en R 1998, nr. 64 m.nt. Van Geest. Vgl. ABRvS Zie ook paragraaf 4.2.4. 
106 Zie onder meer: ABRvS 16 oktober 2002, zaaknr. 200201344/1, ABRvS 21 augustus 2002, zaaknr. 

200200365/1, r.o. 2.8, ABRvS 5 september 2001, zaaknr. 200005239/1, ABRvS 21 juli 1997, BR 1998, 208 

en ABRvS 2 januari 1996, BR 1996, 563 beide m.nt. H.J. de Vries. 
107 ARRvS 25 juni 1993, BR 1993, 967 en ABRvS 1 mei 1997, BR 1998, 39, m.nt. H.J. de Vries. Zie ook 

ABRvS 14 juni 2001, Gst. 2001, 7145, 5, m.nt. JT en ABRvS 16 november 1999, Gst. 2000, 7125,7.  
108 ABRvS 28 mei 2008, JB  2008, 175 en JM  2008, 79 m.nt. Pieters, r.o. 2.9. Vgl. ook ABRvS 1 februari 

2006, zaaknr. 200506554/1, r.o. 2.3.2.  en ABRvS 21 maart 2007, zaaknr. 200605092/1. 
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onvoldoende is verzekerd. Omdat de uitwerkingsregel objectief is geformuleerd en 

de plicht tot uitwerking niet afhankelijk wordt gesteld van een onzekere 

toekomstige gebeurtenis of een nadere afweging van het bestuur, is deze 

acceptabel. Dat zou naar ons oordeel anders zijn, indien niet aannemelijk zou zijn 

dat binnen het plangebied 8,2 % aan oppervlaktewater ook daadwerkelijk kan 

worden gerealiseerd.  

 
Anders dan bij de uitwerkingsplicht is bij de wijzigingsbevoegdheid sprake van 
een bevoegdheid; van een plicht tot wijziging is derhalve geen sprake. Door het 
opnemen van een wijzigingsbevoegdheid ex art. 3.6 lid 1 sub a Wro (voorheen art. 
11 WRO) in een bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid het plan aan te passen 
aan voorzienbare, maar nog niet geconcretiseerde ontwikkelingen. Het is vaste 
jurisprudentie dat een gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid met in 
achtneming van de wijzigingsregels in beginsel aanvaardbaar is.109 Dat laat 
evenwel onverlet dat bij de vaststelling van het wijzigingsplan na moet worden 
gegaan of de wijziging van de oorspronkelijke bestemming uit het oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening, gelet op de betrokken belangen gerechtvaardigd 
is.  
 
De bestemmingsplanwetgever zal bij het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid 
in het moederplan aannemelijk moeten maken dat de toekomstige ontwikkelingen, 
met het oog waarop de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan is 
opgenomen, reëel zijn. 110 Indien aan de uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid 
in de wijzigingsregels de voorwaarde wordt gesteld dat bepaalde maatregelen zijn 
of worden getroffen, betekent dat ook dat het treffen van de voorgeschreven 
maatregelen eveneens reëel moet zijn. De uitoefening van de 
wijzigingsbevoegdheid is immers afhankelijk van het treffen van de 
compenserende maatregelen. 
 
Bij het opnemen van wijzigingsbevoegdheden is die uitvoerbaarheidstoets naar 
ons oordeel minder stringent dan bij het opnemen van een uitwerkingsplicht. Voor 
dat oordeel kunnen aanknopingpunten worden gevonden in de jurisprudentie 
over het in acht nemen van luchtkwaliteitseisen onder het Blk 2005.111 Bij het 
opnemen van een uitwerkingsplicht in het moederplan moest naar het oordeel van 
de Afdeling op voorhand duidelijk zijn dat de uit te werken plandelen 
verwezenlijkt kunnen worden zonder in strijd te komen met de regelgeving over 
luchtkwaliteit, terwijl de Afdeling toetsing aan die regelgeving bij het opnemen 
van een wijzigingsbevoegdheid in het moederplan dat (nog) niet nodig achtte. 
Toetsing aan die regelgeving kon naar het oordeel van de Afdeling plaatsvinden 
bij de vaststelling van het wijzigingsplan. De Afdeling achtte daarbij van belang 
dat het bij het vaststellen van wijzigingsplannen gaat om een bevoegdheid, terwijl 
het bij het vaststellen van uitwerkingsplannen gaat om een plicht. Aan het 
                                                                  
109 Zie ABRvS 2 januari 1996, BR 1996, p. 563 en recentelijk ABRvS 3 maart 2010, zaaknr. 

200904343/1/R2. 
110 ABRvS 5 juli 2006, Gst. 2006, 7263, 166; met noot J.M.H.F. Teunissen Zie bijv. ABRvS 11 mei 2005, nr. 

200401563/1, en ABRvS 31 augustus 2005, Gst. 2006, 80. 
111 Zie ABRvS 16 augustus 2006, BR 2006, p. 917 (uitwerkingsplicht) en ABRvS 26 oktober 2006, AB 2006, 

400, m.nt. A.G.A Nijmeijer (wijzigingsbevoegdheid). 
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opnemen van uitwerkingsplichten lijkt de Afdeling ten aanzien van 
rechtszekerheid en uitvoerbaarheid derhalve strengere eisen te stellen dan aan 
wijzigingsbevoegdheden. Wel zal de uitoefening van een wijzigingsbevoegdheid 
reëel moeten zijn.  
 
Concluderend kan worden opgemerkt dat met behulp van uitwerkings- of 
wijzigingsregels zeker kan worden gesteld dat compenserende of mitigerende 
milieumaatregelen worden getroffen, alvorens een bepaalde vorm van 
grondgebruik in het uitwerkings- respectievelijk wijzigingsplan kan worden 
toegestaan. Omdat deze regels gericht zijn tot B&W en niet rechtsreeks bindend 
zijn voor de burger, worden aan uitwerkings- en wijzigingsregels andere eisen met 
betrekking tot de rechtszekerheid gesteld dan aan bestemmingsregels, die wel 
rechtsreeks bindend zijn voor de burger. Dat neemt evenwel niet weg dat 
uitwerkings- en wijzigingsregels voldoende objectief moeten worden 
geformuleerd. Bovendien zal op voorhand niet onaannemelijk moeten zijn dat de 
milieumaatregelen ook daadwerkelijk kunnen worden getroffen of de minimale 
milieukwaliteit kan worden bereikt. Indien op voorhand duidelijk is dat niet aan 
de voorwaarden voor wijziging of uitwerking kan worden voldaan, kunnen deze 
voorwaarden niet in uitwerkings- of wijzigingsregels worden opgenomen. 

4.4 jfifbrj^^qobdbibk=fk=jKbKoKJmif`eqfdb=molgb`q_bpirfqbk=

4.4.1 molgb`q_bpirfq=

Een projectbesluit heeft tot gevolg dat het geldende bestemmingsplan 
vooruitlopend op de aanpassing van het bestemmingsplan aan het project buiten 
toepassing kan worden gelaten, zodat met uitvoering van het project alvast kan 
worden begonnen (art. 1.1 lid 1 sub f Wro). Daarmee heeft de wetgever beoogd een 
gefaseerde besluitvorming voor projecten mogelijk te maken die in strijd zijn met 
het geldende bestemmingsplan. In de parlementaire geschiedenis wordt dit als 
volgt verwoord:  
 

‘De tussenstap van het projectbesluit is derhalve te kenschetsen als facultatief 

gefaseerde besluitvorming: eerst de zakelijke besluitvorming over de nieuwe 

bestemming dan wel het nieuwe beoogde gebruik van de grond of de opstallen op 

basis van een projectbeschrijving, in een latere fase de beheersmatige regeling 

daarvan in het bestemmingsplan door een aanpassing van dat plan.’112 

 

Destijds heeft de wetgever gekozen voor de verplichting om een projectbesluit in 
beginsel binnen één jaar in te passen in een bestemmingsplan, omdat het 
bestemmingsplan het centrale besluit moet zijn waaruit burgers en overheden 
rechten en verplichtingen kunnen afleiden.  
 
Inmiddels is ten gevolge van de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet 
(Chw) de inpassingplicht komen te vervallen. Daarvoor is gekozen omdat de 
strakke koppeling in de tijd tussen projectbesluit en bestemmingsplan en de 

                                                                  
112 Kamerstukken II 2003-2004, 28 916, nr. 9, p. 9. De projectbesluitbevoegdheid maakte geen onderdeel uit 

van het oorspronkelijke wetsvoorstel Wro. Op aandringen van gemeenten en verschillende organisaties 

in de bouwwereld is deze bevoegdheid bij de tweede nota van wijziging geïntroduceerd.   
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financiële sanctie op termijnoverschrijding heeft geleid tot grote terughoudendheid 
bij gemeenten om het projectbesluit te gebruiken.113 Volgens de regering levert dat 
een onnodige belemmering op voor een snelle besluitvorming bij veel 
bouwprojecten. Omdat door de reguliere actualiseringsplicht van het 
bestemmingsplan projectbesluiten automatisch in het bestemmingsplan worden 
geïntegreerd, wordt de gewenste koppeling vanzelf bereikt, aldus de regering.114 
Het projectbesluit is daarmee weer in grote mate te vergelijken met de zelfstandige 
projectvrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO, waarmee ten behoeve van de realisering 
van een project kon worden afgeweken van het bestemmingsplan. Voor dergelijke 
vrijstellingen gold evenmin een inpassingplicht.  

4.4.2 jfifbr_bi^kdbk=_fg=ebq=kbjbk=s^k=molgb`q_bpirfqbk=

De gemeenteraad is ingevolge art. 3.10 lid 1 Wro bevoegd om ten behoeve van de 
verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang een projectbesluit te 
nemen. Deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd aan B en W.115 Het 
projectbesluit dient ingevolge art. 3.10 lid 2 Wro een goede ruimtelijke onderbouwing 
te bevatten. De eisen die aan de ruimtelijke onderbouwing zijn gesteld verschillen 
niet van de eisen die aan de toelichting van het bestemmingsplan zijn gesteld (art. 
5.1.1 Bro). Naarmate de ruimtelijke gevolgen van een project ingrijpender zijn ten 
opzichte van het geldende planologische regime en de inbreuk daarop groter, stelt 
de Afdeling hogere eisen aan de inhoud en de kwaliteit van de ruimtelijke 
onderbouwing.116  
 
In de eis van een goede ruimtelijke onderbouwing kan de inhoudelijke begrenzing 
van de bestemmingsplanbevoegdheid ‘ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening’ worden herkend (art. 3.1 lid 1 Wro). Dat beide bevoegdheden 
inhoudelijk dezelfde strekking hebben is ook logisch, aangezien het projectbesluit 
uiteindelijk in het bestemmingsplan moet worden ingepast.117 De uitoefening van 
zowel de bestemmingsplanbevoegdheid als de projectbesluitbevoegdheid zal dus 
uiteindelijk moeten strekken tot een goede ruimtelijke ordening. Aangezien de 
begrenzing van de bevoegdheid tot het vaststellen van bestemmingsplannen en het 
nemen van projectbesluiten inhoudelijk niet verschilt, zullen in de 
belangenafweging bij het nemen van een projectbesluit, evenals bij de vaststelling 
van bestemmingsplannen, de ruimtelijke relevante milieubelangen moeten worden 
betrokken. 
 
Het begrip project is in de Wro niet gedefinieerd. Uit jurisprudentie met betrekking 
tot art. 19 WRO kan worden opgemaakt dat een project in de mate van 
concreetheid te onderscheiden moet zijn van de normering neergelegd in een 
bestemmingsplan. 118 Het project zal dan ook moeten zien op een concrete activiteit. 
                                                                  
113 Zie Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 5, Onderdeel Y onderdeel bA. 
114 Zie Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 5, p. 29.  
115 Art. 3.10 lid 4 Wro. 
116 ABRvS 19 maart 2003, AB 2003, 191, m.nt. dG, ABRvS 20 mei 1997, AB 1997, 335, m.nt. A.A.J. de Gier 

en ABRvS 26 juni 1995, AB 1995, 547, m.nt. PvB. 
117 Zie art. 3.13 Wro. In het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet komt de verplichting om projectbesluiten 

in het bestemmingspan in te passen te vervallen.  
118 Zie ABRvS 2 mei 2007, BR 2007, 590, m.nt. A.G.A. Nijmeijer. 
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4.4.3 sllot^^oabifghb=sbomif`eqfkdbk=^^k=molgb`q_bpirfqbk=

De juridische grondslag van de bevoegdheid tot het opnemen van voorwaardelijke 
verplichtingen verbonden aan projectbesluiten kan worden gevonden in art. 3.10 
lid 3 Wro. Op grond van deze bepaling kunnen namelijk aan een projectbesluit 
voorschriften en beperkingen worden verbonden. De bevoegdheid wordt in deze 
bepaling echter niet nader geclausuleerd, zodat uit de tekst van deze bepaling niet 
volgt welke voorschriften en beperkingen aan het projectbesluit kunnen worden 
verbonden. Aangenomen kan echter worden dat voorschriften en beperkingen 
slechts met hetzelfde oogmerk aan het projectbesluit worden verbonden als het 
oogmerk waarmee in een bestemmingsplan regels kunnen worden gegeven 
omtrent het gebruik van de grond en zich daar bevindende bouwwerken. De 
voorschriften en beperkingen zullen dan ook alleen aan het projectbesluit kunnen 
worden verbonden met het oog op een goede ruimtelijke ordening.  
 
In de parlementaire geschiedenis met betrekking tot het projectbesluit zijn daar 
ook aanknopingspunten voor te vinden. Blijkens de toelichting bij de tweede nota 
van wijziging, waarin het projectbesluit aan het wetsvoorstel Wro is toegevoegd, 
zijn de voorschriften en beperkingen die aan het projectbesluit kunnen worden 
verbonden aangeduid als ‘de ruimtelijke voorwaarden die aan de buiten toepassing 
verklaring van het geldende bestemmingsplan kunnen worden verbonden.’119  
 
Daarnaast kan voor deze stelling steun worden gevonden in de jurisprudentie met 
betrekking tot de mogelijkheid om aan de vrijstelling ex art. 19 WRO voorwaarden 
te verbinden. De bevoegdheid om beperkingen en voorschriften aan een 
projectbesluit te verbinden is niet op dezelfde wijze geclausuleerd als de 
bevoegdheid om voorwaarden aan een vrijstelling ex art. 19 WRO te verbinden. Er 
kan echter niet uit de parlementaire geschiedenis van de Wro worden opgemaakt 
dat de wetgever hiermee een wijziging ten opzichte van de WRO heeft beoogd. 
Naar ons oordeel gaat het dan ook slechts om een redactionele wijziging.  
 
Onder vigeur van de WRO bepaalde het doel waarmee het 
bestemmingsplanvoorschrift, waarvan vrijstelling wordt verleend, in het 
bestemmingsplan is opgenomen de voorwaarden die aan de vrijstelling konden 
worden verbonden.120 Omdat in een bestemmingsplan op grond van art. 10 lid 1 
WRO uitsluitend voorschriften konden worden gegeven voor zover dat nodig was 
in verband met een aan de grond gegeven bestemming, konden uitsluitend met 
dat doel voorwaarden aan een vrijstelling worden verbonden.121 
 
Uit de jurisprudentie blijkt dat de inhoud van een aan de vrijstelling te verbinden 
voorwaarde in ieder geval dient te blijven binnen de reikwijdte van art. 10 WRO.122 
Zo heeft Afdeling rechtspraak al overwogen: 
 
                                                                  
119 Kamerstukken II 2003/04, 28 916, nr. 9, p. 16. 
120 Zie art. 19a lid 1 jo. 15 lid 3 WRO. 
121 Zie Van der Ree 2000, p. 338-344 en 358-359. 
122 Zie Van Buuren e.a. 2006, p. 157. 
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‘De Afdeling stelt voorop dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening noch de 

Woningwet eraan in de weg staan dat ter behartiging van relevante planologische 

belangen de vrijstelling als bedoeld in art. 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening 

onder voorschriften en beperkingen kan worden verleend. 

De Afdeling is van oordeel dat slechts bepalingen die de toelaatbaarheid van 

detailhandelsvestigingen afhankelijk stellen van branche en/of assortiment, 

waaraan een uit een oogpunt van ruimtelijke ordening relevant onderscheid ten 

grondslag ligt, zijn toegestaan in een bestemmingsplan. Dezelfde beperking geldt 

derhalve [voor] de vrijstelling resp. de daaraan te verbinden voorwaarden.’123   

 

De Afdeling bestuursrechtspraak volgt de uitleg van de Afdeling rechtspraak. 
 

‘Met betrekking tot de vraag of de onderhavige voorwaarde kan worden 

verbonden aan de bij de bestreden beslissing op bezwaar met toepassing van art. 19 

WRO verleende vrijstelling van het bestemmingsplan “Krelageterrein”, overweegt 

de Afdeling dat deze voorwaarde ingevolge de slotzin in lid 1 van art. 19 WRO 

dient te voldoen aan art. 15 lid 3 van die wet. Dit betekent dat de voorwaarde moet 

dienen ter bescherming van de belangen, ten behoeve waarvan de bepalingen, 

waarvan vrijstelling wordt verleend, in het plan zijn opgenomen. Gegeven de aard 

van de art. 19-vrijstelling zijn daarbij tevens relevant de belangen die bescherming 

zullen vinden in het bestemmingsplan waarop wordt vooruitgelopen. 

Het voorschrift dat het LPG-vulpunt in dit geval niet toelaatbaar is op een afstand 

van minder dan 80 meter bij een kantoor dat is bestemd voor meer dan 50 personen 

is een met het oog op de bescherming van het milieu gestelde norm die in de eerste 

plaats het vulpunt betreft. Art. 10 lid 1 WRO biedt geen grondslag voor het in een 

bestemmingsplan opnemen van een voorschrift terzake van het aantal personen, 

dat in een kantoor werkzaam mag zijn, nu dat voorschrift primair is ingegeven 

door het bedoelde milieuvoorschrift uit het LPG-Besluit, dat bovendien met name 

op het vulpunt ziet. Het voorgaande leidt er toe dat dat voorschrift ook niet met 

toepassing van art. 15 lid 3 WRO als voorwaarde aan de vrijstelling als bedoeld in 

art. 19 van die wet kan worden verbonden.’124 

 

Op de vrijstelling die in bovenstaande uitspraak ter discussie staat, was nog de 
WRO van toepassing van vóór de invoering van de zelfstandige projectprocedure. 
Met de vrijstelling moest derhalve worden geanticipeerd op een toekomstig 
bestemmingsplan. Met een projectbesluit werd voor de inwerkingtreding van de 
Chw vooruitgelopen op een bestemmingsplan, aangezien het projectbesluit 
ingevolge art. 3.13 Wro moest worden ingepast in een bestemmingsplan. De 
overweging van de Afdeling dat gegeven de aard van vrijstelling ex art. 19 WRO 
tevens voorwaarden kunnen worden opgenomen ter bescherming van de belangen 
die bescherming zullen vinden in het bestemmingsplan waarop wordt 
vooruitgelopen, kon tot voor kort dan ook van overeenkomstige toepassing 
worden geacht op het verbinden van voorschriften en beperkingen aan het 
projectbesluit.  
 
                                                                  
123 ARRvS 8 maart 1991, AB 1992, 149, m.nt. PvB. 
124 ABRvS 18 december 2003, AB 2003, 90, m.nt. TN en BR  2003, 504. Zie ook ABRvS 8 september 2004, 

BR 2005, 31. 
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Inmiddels wordt met een projectbesluit niet meer vooruitgelopen op een 
bestemmingsplan, aangezien de inpassingsplicht door de inwerkingtreding van de 
Chw weer is komen te vervallen. In die zin zou het projectbesluit weer kunnen 
worden beschouwd als een zelfstandige projectprocedure vergelijkbaar met de art. 
19-vrijstelling van vóór de inwerkingtreding van de Wro.   
 
Aangezien het verbinden van voorschriften en beperkingen aan een projectbesluit 
met hetzelfde oogmerk dient te geschieden als het opnemen van regels in een 
bestemmingsplan, kan onder verwijzing naar paragraaf 4.3.2 worden gesteld dat 
ter bescherming van milieubelangen voorwaarden, voorschriften en beperkingen 
aan het projectbesluit kunnen worden verbonden. Zo kan aan een projectbesluit 
waarmee een glastuinbouwbedrijf wordt toegestaan het voorschrift worden 
verbonden dat de kassen worden afgeschermd om lichthinder te voorkomen.125 
Niet alleen zal zo’n voorschrift binnen de reikwijdte van art. 3.1 Wro moeten 
vallen, daarnaast zal ook aannemelijk moeten zijn dat die verplichting uitvoerbaar 
is. Evenals een bestemmingsplan dient een projectbesluit immers uitvoerbaar te 
zijn, hetgeen betekent dat geen onuitvoerbare voorwaarden aan het projectbesluit 
kunnen worden verbonden.126 De uitvoerbaarheid van het projectbesluit is namelijk 
mede afhankelijk van de uitvoerbaarheid van de daaraan verbonden 
voorwaardelijke verplichting om bepaalde milieumaatregelen te treffen. Op het 
moment van het nemen van het projectbesluit zal niet hoeven vast te staan dat die 
maatregelen ook daadwerkelijk zullen worden getroffen; het moet aannemelijk zijn 
dat de milieumaatregelen uitvoerbaar zijn.  
 
De uitvoerbaarheidstoets ten aanzien van bestemmingsplannen verschilt echter 
van de uitvoerbaarheidstoets die ten aanzien van projectbesluiten zal moeten 
worden verricht. De uitvoerbaarheidstoets bij bestemmingsplannen is naar zijn 
aard abstracter dan de toets bij projectbesluiten. Bestemmingsplannen geven 
immers algemene regels voor het gebruik van de grond die in een onbepaald 
aantal gevallen moeten kunnen worden toegepast, terwijl projectbesluiten op de 
uitvoering van een bepaald project gericht zijn. De uitvoerbaarheidstoets kan bij 
projectbesluiten daardoor meer worden toegespitst op het concrete project.  
 
Anders dan bij bestemmingsplannen zal in het kader van de uitvoerbaarheidstoets 
bijvoorbeeld moeten worden onderzocht of er in het concrete geval civielrechtelijke 
belemmeringen zijn die aan de verwezenlijking van het project in de weg staan.127 
Dat bleek reeds in een al wat oudere uitspraak van de Afdeling rechtspraak, 
waarin dienaangaande het volgende werd overwogen: 
 

‘De Afd. overweegt dienaangaande dat civielrechtelijke belemmeringen voor de 

uitvoering van een bouwplan in de regel niet relevant zijn bij het beoordelen van 

de vraag of een bouwvergunning behoort te worden verleend. Indien deze 

                                                                  
125 Vgl. paragraaf 4.2.4 en de daar genoemde jurisprudentie over het voorkomen van lichthinder in 

bestemmingsplanvoorschriften. 
126 Zie art. 5.1.3 lid 1sub b Bro. Zie ook Vz. ABRvS 11 mei 2006, zaaknr. 200602644/2 en ABRvS 14 maart 

2007, zaaknr. 200604201/1. Zie onder meer ook: ABRvS 12 mei 2004, BR 2004, 756, ABRvS 7 december 

2005, zaaknr. 200410133/1 en ABRvS 23 februari 2005, zaaknr. 200401823/1. 
127 Zie onder meer Vz. ABRvS 21 januari 2008, zaaknr. 200708914/2. 
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vergunning evenwel slechts kan worden verleend met toepassing van de 

anticipatieprocedure [vrijstellingsprocedure, FG] ligt dit anders. De 

anticipatieprocedure strekt ertoe vooruit te lopen op het voor de betrokken grond 

in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, indien sprake is van omstandigheden 

die het ongewenst doen zijn het van kracht worden van dat plan af te wachten. 

Aangezien over de aan de vaststelling van een plan ten grondslag liggende 

belangenafweging nog niet definitief is beslist, dienen bij de beslissing tot 

medewerking aan de anticipatie alle daarbij in het geding zijnde belangen te 

worden afgewogen. Wanneer vast staat of er redelijkerwijs van uitgegaan moet 

worden dat bepaalde bouwwerkzaamheden als gevolg van civielrechtelijke 

belemmeringen niet zullen kunnen worden uitgevoerd, kan deze omstandigheid 

aanleiding geven de gevraagde medewerking te weigeren.’128 

 

In latere jurisprudentie heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de jurisprudentie 
van de Afdeling rechtspraak bevestigd, maar daaraan wel toegevoegd dat deze 
belemmering blijvend moet zijn.129 Voorts heeft de Afdeling in haar uitspraak van 28 
november 2007 overwogen dat:  
 

‘voor het oordeel door de bestuursrechter dat een civielrechtelijke belemmering 

aan de verlening van een vrijstelling in de weg staat slechts aanleiding is, wanneer 

zo’n belemmering een zekere evidentie [cursivering: FG] heeft, nu de burgerlijke 

rechter de eerst aangewezene is om die vraag te beantwoorden en de aanvrager 

van de bouwvergunning de mogelijkheid heeft dat antwoord te verkrijgen.’130 

 

Ook bij het verbinden van een voorwaarde ter bescherming van ruimtelijke 
relevante milieubelangen aan een projectbesluit kan het feit dat de gronden die 
nodig zijn voor het vervullen van die voorwaarden niet in eigendom zijn van 
degene die het (milieubelastende) project wil uitvoeren, problemen opleveren. In 
dat geval is namelijk sprake van een blijvende en evidente civielrechtelijke 
belemmering om het project uit te voeren. Ook kan het bestemmingsplan aan het 
vervullen van de milieuvoorwaarde in de weg staan. Daarvan is bijvoorbeeld 
sprake indien de uitvoering van het project afhankelijk wordt gesteld van het 
plaatsen van geluidsschermen op gronden van derden, waar volgens het 
bestemmingsplan het plaatsen van deze schermen niet is toegestaan.  
Wil men het project desondanks doorgang laten vinden, dan zal het plaatsen van 
de geluidsschermen onderdeel moeten uitmaken van het project waarvoor het 
projectbesluit wordt aangevraagd. Alleen op die manier is in voldoende mate 
zeker gesteld dat de uitvoering van de compenserende en mitigerende 
milieumaatregelen ook in planologische zin uitvoerbaar is. Indien de grond van 
derden nodig zijn voor het uitvoeren van de milieumaatregelen en de 
medewerking van deze derden is niet verzekerd, dan zal de gemeente zich bereid 
                                                                  
128 ARRvS 9 maart 1984, AB 1984, 351, m.nt. C.L.R. Zie ook ABRvS 26 april 2006, zaaknr. 200506745/1, 

waarin naar de uitspraak van de Afdeling rechtspraak wordt verwezen. 
129 ABRvS 18 september 2006, zaaknrs. 200602635/1 en 200602635/5. 
130 ABRvS 28 november, zaaknr. 200702209/1. Daarbij wordt verwezen naar Vz. ABRvS 6 december 

2006, zaaknrs. 200604465/1 en 200604465/2. Zie ook: ABRvS 11 mei 2006, zaaknr. 200602644/2, Vz. 

ABRvS 16 mei 2006, zaaknr. 200602635/2, ABRvS 6 december 2006, zaaknr. 200605602/1, ABRvS 30 mei 

2007, zaaknr. 2007606522/1. 
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moeten verklaren om de grondeigenaren, indien nodig, te onteigenen.131 Na een 
eventuele onteigening kan de gemeente de gronden doorverkopen aan de 
initiatiefnemer die vervolgens overeenkomstig de aan het projectbesluit verbonden 
compensatieverplichting tot de uitvoering daarvan zal moeten overgaan. Op deze 
wijze kan aannemelijk worden gemaakt dat de bovengenoemde planologische en 
civielrechtelijke belemmeringen niet aan de verlening van het projectbesluit in de 
weg staan. Indien niet aannemelijk kan worden gemaakt dat de initiatiefnemer van 
het project die gronden in eigendom kan verkrijgen, is het uitvoeren van 
milieumaatregelen evenmin aannemelijk. In dat geval is het gehele project niet 
uitvoerbaar.  
 
Ook kunnen op grond van sectorale wetgeving, zoals de Ffw, toestemmingen 
nodig zijn voor de uitvoering van de compenserende maatregelen. Indien op 
voorhand redelijkerwijs aannemelijk is dat een sectorale toestemming niet kan 
worden verkregen, is daarmee niet voldoende aannemelijk dat het projectbesluit 
uitvoerbaar is en kan het besluit dus niet worden genomen. Overigens kan de 
gemeenteraad door de coördinatieregeling van art. 3.30 Wro van toepassing te 
verklaren de voorbereiding en rechtsbescherming ten aanzien van het 
projectbesluit, dat mede betrekking heeft op de uitvoering van milieumaatregelen, 
en de voor de uitvoering van het project benodigde sectorale besluiten 
coördineren.132  

4.4.4 sllot^^oabifghb=sbomif`eqfkdbk=^^k=ab=ljdbsfkdpsbodrkkfkd=sllo=ebq=

^ctfghbk=s^k=ebq=mi^klildfp`eb=obdfjb=

Na inwerkingtreding van de Wabo zal het projectbesluit opgaan in de 
omgevingsvergunning (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). De Wabo beoogt geen 
verandering te brengen in de bestaande mogelijkheden tot het opnemen van 
voorschriften. Dit betekent dat het van toepassing zijn van een specifiek 
toetsingskader bepalend is voor het kunnen verbinden van voorschriften ten 
aanzien van dat onderdeel.133 Voor de omgevingsvergunning voor het afwijken van 
het planologische regime betekent dat daarin met hetzelfde oogmerk voorschriften 
in kunnen worden verbonden als in het bestemmingsplan en het projectbesluit. 
Aan de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan kunnen 
derhalve ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voorschriften worden 
verbonden.134 Die voorschriften kunnen ook voorwaardelijke verplichtingen 
worden opgenomen tot het treffen van milieumaatregelen betreffen.  
De omgevingsvergunning is evenals het projectbesluit gericht op de 
verwezenlijking van een concreet project, zodat een concretere inschatting kan 
worden gemaakt van de uitvoerbaarheid van het project (inclusief de aan de 
omgevingsvergunning verbonden voorwaardelijke verplichting).135 De in het kader 
van de uitvoerbaarheid relevante vraag of de benodigde omgevingsrechtelijke 
toestemmingen kunnen worden verleend, zal bij de omgevingsvergunning 
evenwel in mindere mate spelen dan bij het projectbesluit. De thans nog bestaande 
                                                                  
131 Zie art. 77 lid 1 onder 3 Onteigeningswet. 
132 Zie afdeling 3.6 Wro. 
133 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 21. 
134 Zie art. 2.22 lid 2 jo. 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo. 
135 Zie paragraaf 4.4.2. 
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afzonderlijke omgevingsrechtelijke toestemmingen zullen na inwerkingtreding van 
de Wabo namelijk opgaan in één omgevingsvergunning.136 Dat is alleen anders 
indien het project bestaat uit meerdere activiteiten die niet onlosmakelijk 
samenhangen en er voor die activiteiten deelvergunningen worden aangevraagd 
(art. 2.7 Wabo). In zoverre kan de vraag naar de uitvoerbaarheid van het 
(deel)project nog spelen. 

4.5 sbop`efi=_fg=ebq=lmkbjbk=s^k=sllot^^oabifghb=sbomif`eqfkdbk=fk=

_bpqbjjfkdpmi^kkbkI=molgb`q_bpirfqbk=bk=ljdbsfkdpsbodrkkfkdbk=

Bij de inschatting van de uitvoerbaarheid van een planologisch besluit maakt het 
verschil of de voorwaardelijke verplichting in een bestemmingsplan of in een 
projectbesluit is opgenomen. Het bestemmingsplan is een besluit van algemene 
strekking dat algemeen regels bevat voor het gebruik van de grond. Die regels 
gelden voor een onbepaalde groep grondgebruikers. Niet duidelijk is wanneer het 
bestemmingsplan precies wordt uitgevoerd, zodat milieuomstandigheden tussen 
de inwerkingtreding en de daadwerkelijke uitvoering van de m.e.r.-plichtige 
activiteit kunnen wijzigen. Bovendien kunnen bestemmingsregels globaal zijn, 
zodat op voorhand lastig is in te schatten welke maatregelen met het oog op de 
bescherming van het milieu nodig zijn. Bij de vaststelling van 
bestemmingsplannen is in bepaalde gevallen dan ook lastig in te schatten welke 
milieumaatregelen nodig zijn en of deze door degene die de m.e.r.-plichtige 
activiteit wil uitvoeren kunnen worden getroffen. 
 
Het projectbesluit daarentegen stelt ten behoeve van een concreet project het 
bestemmingsplan buiten toepassing. De regels die aan een projectbesluit kunnen 
worden verbonden zullen dan ook uitsluitend kunnen worden gesteld ten aanzien 
van (de uitvoering van) een concreet project. Naar ons oordeel kunnen deze regels 
niet worden gesteld met betrekking tot het (toekomstig) gebruik van grond in het 
algemeen. Daarin verschilt een projectbesluit ons inziens van een 
bestemmingsplan.137 Sommigen menen echter dat de regels die aan het 

                                                                  
136 De watervergunning is niet geïntegreerd in de omgevingsvergunning, zodat een voor de uitvoering 

van een project benodigde watervergunning wel aan de uitvoerbaarheid van de omgevingsvergunning 

in de weg kan staan. Overigens kunnen watervergunningen waarvoor het waterschapsbestuur bevoegd 

gezag is wel vrijwillig worden aangehaakt. Zie art. 2.2 lid 2 Wabo. 
137 Vgl. ABRvS 2 mei 2007, BR 2007, 590, m.nt. A.G.A. Nijmeijer De Afdeling overweegt in die uitspraak 

het volgende: “Hoewel de wetgever het begrip "project" niet nader heeft gedefinieerd betekent dit niet 

dat iedere activiteit die in ruimtelijke zin in plaats, afmeting en functie is te begrenzen zich leent voor de 

toepassing van de projectprocedure als bedoeld in art. 19 van de WRO. (…) Het beoogde project zal in 

de mate van concreetheid moeten zijn te onderscheiden van de normering neergelegd in een 

bestemmingsplan. Ook Van Buuren plaatst kritische kanttekeningen bij projectbesluiten die wat betreft 

inhoud sterke gelijkenis vertonen met bestemmingsplannen. Hij wijst daarbij onder meer op het feit dat 

het delegatieverbod van de bestemmingsplanbevoegdheid aan B en W zinledig zou worden. Zie P.J.J. 

van Buuren, De relatie tussen projectbesluit en bestemmingsplan onder de Wro, TBR 2009, p. 585-591, 

i.h.b. p. 590. Zie ook W.J. Bosma in zijn annotatie bij Vz. Rechtbank Breda 22 juni 2009, BR 2009, 925. 

Annotator verwijst daarbij ook naar parlementaire geschiedenis van de Wro, waaronder Kamerstukken II 

2003/04, 28 916, nr. 8, p, 6 en Kamerstukken II 2004/05, 29 816, nr. 12, p. 50. 
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projectbesluit kunnen worden verbonden zich in geen enkel opzicht onderscheiden 
van bestemmingsplanregels.138   
 
Wanneer de Wabo in werking treedt zal deze discussie overigens tot het verleden 
behoren. De projectbesluitbevoegdheid in de Wro komt dan te vervallen en wordt 
vervangen door de bevoegdheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van het 
bestemmingsplan, wanneer dat voor de realisering van een project nodig is.139 Voor 
het afwijken van het bestemmingsplan bij omgevingsvergunning gelden dezelfde 
voorwaarden als voor het nemen van projectbesluiten onder de huidige Wro. Voor 
zover de afwijking van het bestemmingsplan nodig is voor een project waarbij ook 
gebouwd moet worden, moet de aanvraag om omgevingsvergunning zien op 
zowel het bouwen als het afwijken van het bestemmingsplan. Bouwen en afwijken 
van het bestemmingsplan zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden, zodat 
ingevolge art. 2.7 Wabo de aanvraag op beide activiteiten moet zien. De 
vaststelling van projectbesluiten die in wezen bestemmingsplannen zijn is dan in 
ieder geval niet meer mogelijk.140      
 
Wat er ook van deze discussie zij, gesteld kan worden dat het projectbesluit, en 
zeker de omgevingsvergunning voor het afwijken van bestemmingsplan te zijner 
tijd, meer op uitvoering gericht zal zijn dan het bestemmingsplan. Bij het nemen 
van een projectbesluit kan daarom beter dan bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan worden ingeschat welke maatregelen nodig zijn ter bescherming 
van het milieu en of deze maatregelen ook daadwerkelijk door de initiatiefnemer 
kunnen worden getroffen. 
 
Het projectbesluit en te zijner tijd de omgevingsvergunning lenen zich naar ons 
oordeel dan ook beter voor het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen dan 
het bestemmingsplan.141  

4.6 dolkabumilfq^qfb=

Bij de meeste bestemmingsplannen en projectbesluiten zal een 
grondexploitatieplan of overeenkomst moeten worden vastgesteld. De vraag is of 
de regels over grondexploitatie uit hoofdstuk 6 Wro een juridische grondslag 
bieden voor het voorschrijven van milieumaatregelen. Zo biedt art. 6.13 lid 2 sub b 
en c Wro de mogelijkheid om (locatie)eisen en regels omtrent het uitvoeren van 
werken en werkzaamheden in het kader van de grondexploitatie te stellen. Hoewel 
nog niet is uitgekristalliseerd waaruit die eisen en regels precies kunnen bestaan, 
lijkt het ons niet waarschijnlijk dat de verplichting tot het treffen van 
                                                                  
138 Zie Vz. Rechtbank Breda 22 juni 2009, BR 2009, 925, m.nt. W.J. Bosma. De voorzitter is van oordeel dat 

door het projectbesluit het bestemmingsplan in zijn geheel buiten toepassing blijft, zodat aan het 

projectbesluit wel regels moeten worden opgenomen die normaal gesproken in een bestemmingsplan 

zouden worden opgenomen. Zie ook J.R van Angeren, Het projectbesluit en de art. 19-vrijstelling: de 

verschillen op een rijtje, BR 2004, p. 578 e.v. 
139 Zie art. 2.1 lid 1 onder c jo. art. 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo. 
140 Zie ook P.J.J. van Buuren, De relatie tussen projectbesluit en bestemmingsplan onder de Wro, TBR 

2009, p.585-591, i.h.b. p. 590-591. 
141 Om dezelfde reden zouden het projectbesluit en de omgevingsvergunning zich naar ons oordeel 

beter lenen als m.e.r.-plichtig besluit dan het bestemmingsplan.  
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milieumaatregelen in deze eisen en regels kan worden voorgeschreven. Het betreft 
immers eisen en regels ten aanzien van de wijze waarop werken en 
werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte moeten worden 
uitgevoerd. In deze eisen en regels kan ons inziens geen zelfstandige verplichting 
tot het treffen van bepaalde (milieu)maatregelen worden voorgeschreven. Met 
betrekking tot de (anterieure) grondexploitatieovereenkomst wordt opgemerkt dat 
art. 6.24 lid 1 onder a Wro uitsluitend ziet op het opnemen van bepalingen inzake 
financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Deze bepaling biedt geen 
juridische grondslag voor het voorschrijven van voorwaardelijke verplichtingen tot 
het treffen van milieumaatregelen. Dat neemt niet weg dat er in privaatrechtelijke 
overeenkomsten afspraken kunnen worden gemaakt over het treffen van 
milieumaatregelen. Hier gaan wij in de volgende paragraaf op in. 

4.7 mofs^^qob`eqbifghb=lsbobbkhljpq=^ip=^iqbok^qfbc=sllo=sllot^^oabifghb=

sbomif`eqfkd=

De vraag is in hoeverre door middel van het sluiten van privaatrechtelijke 
overeenkomsten het treffen van noodzakelijke milieumaatregelen kan worden 
verzekerd. Uit jurisprudentie van de Afdeling kan worden afgeleid dat zij in het 
kader van de beoordeling van de rechtmatigheid van een bestemmingsplan 
waarde hecht aan privaatrechtelijke overeenkomsten.142 Daarbij kan bijvoorbeeld 
worden gewezen op een uitspraak van de Afdeling waar het gaat om een 
bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van een kassencomplex.143 Om het 
kassencomplex goed in te passen in de omgeving, is het noodzakelijk dat rondom 
het kassencomplex beplanting wordt aangebracht. Een dergelijke beplantingsplicht 
is ruimtelijk relevant en zou als voorwaardelijke verplichting in het 
bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. Daarvoor is in casu echter niet 
gekozen. De beplantingsplicht is in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de 
gemeente en de (toekomstige) exploitant van het kassencomplex neergelegd. 
Appellanten stellen dat het neerleggen van de beplantingsplicht in een 
privaatrechtelijke overeenkomst ontoelaatbaar is, omdat zij geen partij zijn bij die 
overeenkomst en dus ook geen nakoming daarvan kunnen vorderen. De Afdeling 
is in deze uitspraak van oordeel dat een privaatrechtelijke overeenkomst 
voldoende waarborgt dat de beplantingsplicht ook daadwerkelijk wordt 
nagekomen. Een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan zelf acht de 
Afdeling blijkbaar niet noodzakelijk.  

 
“De Afdeling overweegt dat het college in navolging van burgemeester en 

wethouders hebben kunnen betogen dat het sluiten van een BOM+-overeenkomst 

toelaatbaar is en dat erop toe gezien zal worden dat [belanghebbende] de 

overeenkomst nakomt. Zonodig zal dit worden afgedwongen. De Afdeling 

overweegt in dit verband verder dat het BOM+-beleid niet betekent dat de 

uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf geen aantasting mag betekenen van het 

                                                                  
142 Zie uitgebreid: Peter van Buuren en Tonny Nijmeijer, Bestemmingsplan en Privaatrecht. Over 

voorwaardelijke verplichtingen en complementaire overeenkomsten, in: M.N. Boeve en R. Uylenburg 

(red.), Kansen in het omgevingsrecht. Opstellen aangeboden aan prof .mr. N.S.J. Koeman, Europa Law 

publishing 2010, p. 415-433. Zie ook ABRvS 25 juni 2008, zaaknr. 200705635/1. 
143 ABRvS 31 december 2008, zaaknr. 200807436/1. Vgl. ABRvS 22 oktober 2008, zaaknr. 200707470/1. 
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gebied, maar dat tegenover een aantasting een kwaliteitsbijdrage aan de omgeving 

dient te staan. Het voorziet derhalve niet in een volledige compensatie van de 

aantasting. De Afdeling is van oordeel dat het college in redelijkheid heeft kunnen 

stellen dat hetgeen in de BOM+-overeenkomst is overeengekomen voldoende 

duidelijk is en dat de nakoming ervan is gewaarborgd.” 

 
De Afdeling hecht bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het 
bestemmingsplan belang aan de inhoud van een privaatrechtelijke overeenkomst. 
Indien met de exploitant de beplantingsplicht niet privaatrechtelijk overeen zou 
zijn gekomen of de nakoming van de overeenkomst niet gewaarborgd zou zijn, 
dan zou het bestemmingsplan niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke 
ordening zijn vastgesteld. De privaatrechtelijke overeenkomst is met andere 
woorden nodig om het bestemmingsplan rechtmatig te kunnen vaststellen. Van 
Buuren en Nijmeijer noemen dit de complementaire werking van de 
privaatrechtelijke overeenkomst.144  
 
Ook bij de beoordeling van de rechtmatigheid van projectbesluiten hecht de 
Afdeling belang aan een privaatrechtelijke overeenkomst. Dat blijkt onder meer uit 
een uitspraak van de Afdeling van 23 december 2009.145  Appellant stelde zich in 
beroep op het standpunt dat de tussen de vergunninghouder en de gemeente 
gesloten privaatrechtelijke overeenkomst niet toereikend is om af te dwingen dat 
wordt voldaan aan de overeengekomen herplantplicht die voor het verlenen van 
de vrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO (thans: projectbesluit) door B&W noodzakelijk 
werd geacht. De Afdeling acht de herplant van bomen met de privaatrechtelijke 
overeenkomst wel voldoende verzekerd. De Afdeling overweegt daartoe: 
 

 “[vergunninghouder] en de gemeente hebben op 30 juli 2008 een overeenkomst 

gesloten. In artikel 1 van die overeenkomst is bepaald dat [vergunninghouder] 

binnen negen maanden na het onherroepelijk worden van de vrijstelling aan de 

herplantplicht zal voldoen door middel van het aanplanten van een bomengroep, 

zoals weergegeven op de tekening van 21 maart 2006, behorende bij de verleende 

bouwvergunning. In geval [vergunninghouder] nalatig blijft de in artikel 1 

opgelegde verplichting na te komen, verbeurt hij volgens het derde lid van artikel 1 

een boete van € 5.000,00. De voorzieningenrechter heeft terecht en op goede 

gronden overwogen dat met deze overeenkomst de herplant van bomen voldoende 

is verzekerd.” 

 

Voor zover een goede ruimtelijke ordening vereist dat bepaalde compenserende of 
mitigerende (milieu)maatregelen worden getroffen alvorens een bestemming kan 
                                                                  
144 Peter van Buuren en Tonny Nijmeijer, Bestemmingsplan en Privaatrecht. Over voorwaardelijke 

verplichtingen en complementaire overeenkomsten, in: M.N. Boeve en R. Uylenburg (red.), Kansen in 

het omgevingsrecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. N.S.J. Koeman, Europa Law publishing 2010, 

p. 426. Van deze complementaire overeenkomsten moeten de gronduitgifteovereenkomsten worden 

onderscheiden, waarin de gemeente als grondeigenaar contracteert met particuliere partijen. Naar het 

oordeel van de Hoge Raad kunnen in gronduitgifteovereenkomsten naast het bestemmingsplan 

voorwaarden omtrent grondgebruik worden opgenomen. Zie HR 8 juli 1991, AB 1991/659, m.nt. 

FHvdB. 
145 ABRvS 23 december 2009, zaaknr. 200901807/1/H1. 
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worden gerealiseerd of een projectbesluit kan worden verleend, kan de 
verplichting tot het treffen van deze maatregelen blijkens de jurisprudentie van de 
Afdeling zowel als voorwaardelijke verplichting in het planologische besluit 
worden voorgeschreven als in een complementaire privaatrechtelijke 
overeenkomst worden vastgelegd.  Voorwaardelijke verplichtingen kunnen met 
andere woorden langs publiekrechtelijke en privaatrechtelijke weg worden 
opgelegd.  
 
Gelet op de ‘tweewegenleer’ die in het Windmill-arrest146 tot uitdrukking is 
gebracht is het evenwel de vraag of de privaatrechtelijke weg wel openstaat als 
langs publiekrechtelijke weg hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Uit het 
Windmill-arrest volgt dat allereerst moet worden bezien of de publiekrechtelijke 
regeling de privaatrechtelijke weg verbiedt. Indien de publiekrechtelijke regeling 
daarover geen uitsluitsel biedt, dient te worden onderzocht of de privaatrechtelijke 
weg de publiekrechtelijke weg op onaanvaardbare doorkruist. Of sprake is van een 
onaanvaardbare doorkruising moet volgens de Hoge Raad in het Windmill-arrest 
worden beoordeeld aan de hand van 3 criteria:  
1. de aard en strekking van de publiekrechtelijke regeling,  
2. de wijze waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de belangen 

van de burgers zijn beschermd,  
3. of de overheid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een 

vergelijkbaar resultaat kan bereiken als door gebruikmaking van de 
privaatrechtelijke bevoegdheid. Indien een vergelijkbaar resultaat kan worden 
bereikt, dan is dat een aanwijzing dat de privaatrechtelijke weg is afgesloten. 

 
De Wro verbiedt gebruikmaking van privaatrechtelijke complementaire 
overeenkomsten niet expliciet, zodat moet worden onderzocht of het 
gebruikmaken van deze overeenkomsten de Wro op onaanvaardbare wijze 
doorkruist. Met Van Buuren en Nijmeijer zijn wij van oordeel dat verdedigd kan 
worden dat door het gebruik van complementaire overeenkomsten de Wro op 
onaanvaardbare wijze wordt doorkruist. 147 
 
In de eerste plaats kan door middel van het verbinden van voorwaardelijke 
verplichtingen aan planologische besluiten ten minste een vergelijkbaar resultaat 
worden bereikt als met het sluiten van complementaire overeenkomsten. Dat is een 
aanwijzing dat de privaatrechtelijke weg is afgesneden.  
 
Toepassing van het tweede criterium levert bovendien sterke argumenten op de 
privaatrechtelijke weg afgesloten te achten. De rechtsbescherming tegen de 
complementaire overeenkomst is voor de contracterende partij namelijk met 
minder waarborgen omkleed dan de rechtsbescherming tegen een in een 
planologisch besluit opgenomen voorwaardelijke verplichting. Bezwaarlijker is 
echter dat voor derden tegen de complementaire overeenkomst in het geheel geen 
                                                                  
146 HR 26 januari 1990, AB 1990, 408 en NJ 1991, 393.  
147 Peter van Buuren en Tonny Nijmeijer, Bestemmingsplan en Privaatrecht. Over voorwaardelijke 

verplichtingen en complementaire overeenkomsten, in: M.N. Boeve en R. Uylenburg (red.), Kansen in 

het omgevingsrecht. Opstellen aangeboden aan prof .mr. N.S.J. Koeman, Europa Law Publishing 2010, 

p. 427-430. 
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rechtsbescherming openstaat, terwijl voor derden wel bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming openstaat tegen de in een planologisch besluit opgenomen 
voorwaardelijke verplichtingen. Daar komt bij dat de complementaire 
overeenkomst uitsluitend geldt tussen de contracterende partijen, zodat derden 
geen nakoming kunnen vorderen en de overeenkomst niet bindend is voor 
rechtsopvolgers van de particuliere partij.148 Nakoming van een voorwaardelijke 
verplichting in een bestemmingsplan of projectbesluit kan wel worden gevraagd 
door een verzoek tot handhaving van het bestemmingsplan of de aan het 
projectbesluit verbonden voorschriften. Tot slot kunnen de contracterende partijen 
de overeenkomst wijzigen, waardoor het nog maar de vraag is of het planologische 
besluit in samenhang met de complementaire overeenkomst door de wijziging 
daarvan nog wel voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit laatste bezwaar 
zou kunnen worden weggenomen door in het planologische besluit te bepalen dat 
de compenserende of mitigerende maatregelen moeten worden getroffen 
overeenkomstig hetgeen daarover in de destijds gesloten complementaire 
overeenkomst is afgesproken. 149      
 
De Afdeling accepteert de complementaire overeenkomst vooralsnog bij het nemen 
van planologische besluiten. Met Van Buuren en Nijmeijer zijn wij van oordeel dat 
het nog maar de vraag is of de complementaire overeenkomst in overeenstemming 
is met tweewegenleer zoals deze door de Hoge Raad wordt aangehangen. 

4.8 `lk`irpfb=

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening kunnen in het bestemmingsplan 
bestemmingen aan de grond worden toegekend. Bij het toekennen van 
bestemmingen aan de grond zal ervoor zorg moeten worden gedragen dat 
dubbelbestemmingen of de in elkaars nabijheid gelegen bestemmingen elkaar ten 
minste verdragen. Daarbij zal ook rekening moeten worden gehouden met de 
wijze waarop milieugevoelige en milieubelastende bestemmingen ten opzichte van 
elkaar worden gesitueerd.  
 
Een belangrijke rol bij het situeren van milieugevoelige en milieubelastende 
bestemmingen is weggelegd voor de bestemmingsregels. Bestemmingsregels 
kunnen ter bescherming van een aan de grond toegekende bestemming of ten 
behoeve van de aansluiting van een dergelijke bestemming bij omliggende 
bestemmingen in de omgeving gebruiksmogelijkheden van de grond beperken. 
Ter bescherming van een milieugevoelige bestemming, zoals woondoeleinden, 
kunnen in een bestemmingsplan dan ook regels worden opgenomen ter beperking 
van milieuhinder die wordt veroorzaakt door een milieubelastende bestemming, 
zoals een bedrijfsbestemming. Voor zover die regels dezelfde strekking hebben als 
milieuregelgeving (voorkomen van plaatselijke milieuhinder), is evenwel 
onduidelijk in hoeverre regels met dezelfde strekking als milieuregelgeving in het 
bestemmingsplan kunnen worden opgenomen.  
 
                                                                  
148 Door middel van het opnemen van een kettingbeding kan ervoor worden gezorgd dat de 

overeenkomst ook voor rechtsopvolgers van de particuliere partij geldt. 
149 Zie bijvoorbeeld ABRvS 22 oktober 2008, zaaknr. 200707470/1.  
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Uit jurisprudentie van de Kroon (KB Hefshuizen) kan worden opgemaakt dat in 
bestemmingsplannen geen regels ter bescherming van het milieu kunnen worden 
opgenomen, voor zover deze niet rechtstreeks betrekking hebben op het gebruik 
van de grond en gebouwen. Regels ter bescherming van het milieu die betrekking 
hebben op het exploiteren van inrichtingen worden immers op grond van 
milieuregelgeving gesteld.  
 
De nieuwe redactie van art. 3.1 lid 1 Wro op grond waarvan de bestemmingsregels 
in elk geval zien op het gebruik van de grond en zich daar bevindende 
bouwwerken, de memorie van toelichting bij de Wro en de uitspraken van de 
Afdeling waarin bestemmingsplanregels die het gebruik van de grond voor 
glastuinbouw afhankelijk stellen van het afschermen van de kassen, impliceren 
echter dat aanvullende regelgeving in het  bestemmingsplan mogelijk is voor zover 
dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk moet worden 
geacht. Voor zover dat met het oog op één of meerdere omliggende bestemmingen 
noodzakelijk is, achten wij het niet uitgesloten dat verdergaande regels in het 
bestemmingsplan kunnen worden opgenomen.  
 
Bestemmingsplannen kunnen grondgebruikers niet dwingen tot het realiseren van 
een bestemming (toelatingsplanologie). Wel kunnen in een bestemmingsplan, voor 
zover ruimtelijk relevant, voorwaardelijke verplichtingen worden opgenomen. 
Daarmee kan realisering van een bestemming afhankelijk worden gesteld van het 
treffen of het getroffen zijn van bepaalde milieumaatregelen. Belangrijke beperking 
daarbij is dat de degene die de bestemming wil realiseren wel feitelijk en juridisch 
in staat moet zijn om aan de voorwaardelijke verplichting te voldoen. Indien op 
voorhand aannemelijk is dat dit niet het geval is, dan is het bestemmingsplan in 
zoverre niet uitvoerbaar. Indien de bestemmingsplanwetgever aannemelijk kan 
maken dat de voorwaardelijke verplichting desnoods met behulp van de gemeente 
zal worden vervuld, is het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen minder 
problematisch. 
 
Een andere oplossing om de realisering van een bestemming afhankelijk te stellen 
van het treffen of getroffen zijn van een aantal milieumaatregelen is het opnemen 
van een uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. De 
uitwerkings- en wijzigingsregels in het moederplan zullen dan de eis moeten 
bevatten dat het bestemmingsplan uitsluitend kan worden uitgewerkt of gewijzigd 
indien bepaalde milieumaatregelen getroffen zijn of zeker is gesteld dat deze 
zullen worden getroffen.  
 
Het projectbesluit en de omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan kennen hetzelfde inhoudelijke toetsingskader als het 
bestemmingsplan, zodat de daaraan te verbinden voorschriften en beperkingen 
moeten strekken ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. In dergelijke 
voorschriften kunnen ook voorwaardelijke verplichtingen tot het treffen van 
milieumaatregelen worden opgenomen. Ook voor deze voorwaardelijke 
verplichtingen geldt dat deze rechtszeker moeten worden geformuleerd en dat het 
aannemelijk dient te zijn dat deze verplichtingen uitvoerbaar zijn. Bij 
projectbesluiten is die uitvoerbaarheid veelal beter in te schatten dan bij 
bestemmingsplannen. Projectbesluiten zijn anders dan bestemmingsplannen 
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namelijk gericht op de uitvoering van een concreet project en ons inziens niet 
gericht op het geven van algemene regels voor het gebruik van de grond. Dat geldt 
voor omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan des te 
meer. Een omgevingsvergunning is namelijk per definitie gericht op het realiseren 
van een bepaald project.  
  
Tot slot is in dit hoofdstuk onderzocht in hoeverre door middel van het treffen van 
privaatrechtelijke overeenkomsten het treffen van de benodigde 
milieumaatregelen kan worden verzekerd als privaatrechtelijk alternatief voor de 
voorwaardelijke verplichting. Uit de jurisprudentie van de Afdeling kan worden 
afgeleid dat het treffen van (milieu)maatregelen ook door middel van een 
complementaire privaatrechtelijke overeenkomst kan worden verzekerd. In het 
licht van de door de Hoge Raad aangehangen twee-wegenleer kunnen vraagtekens 
worden gezet bij deze jurisprudentie. Verdedigd kan namelijk worden dat de 
privaatrechtelijke weg van de complementaire overeenkomst de publiekrechtelijke 
weg van de voorwaardelijke verplichting doorkruist. 
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ellcapqrh5 sÉêêìáãÇÉ=
ÄÉëäáëëáåÖëÖêçåÇëä~Ö=

5.1 fkibfafkd=

Voor zover het milieubelang in ruimtelijk opzicht relevant is, kan met dat belang 
ten volle rekening worden gehouden. In bestemmingsplannen en projectbesluiten 
kunnen met het oog op de ruimtelijke relevante milieubelangen voorschriften, 
beperkingen en voorwaarden worden opgenomen. Het gaat dan met name om de 
regulering van plaatselijke milieuhinder. Zoals in het vorige hoofdstuk is duidelijk 
geworden, is echter nog niet helemaal uitgekristalliseerd hoe ver deze 
bevoegdheid strekt. Voor zover milieubelangen in het bestemmingsplan of 
projectbesluit kunnen worden gereguleerd is vanzelfsprekend art. 7.35 lid 3 Wm 
niet nodig om met deze milieubelangen rekening te houden. Indien uit het MER, 
dat in het kader van het m.e.r.-plichtige bestemmingsplan of projectbesluit is 
gemaakt, blijkt dat ter bescherming van de niet ruimtelijk relevante milieubelangen 
milieumaatregelen noodzakelijk zijn, zal de bevoegdheid daartoe moeten worden 
gevonden in de verruimde beslissingsgrondslag van art. 7.35 lid 3 Wm.  
 
Bij de introductie van de milieueffectrapportage in de milieuwetgeving werd nog 
verondersteld dat bij de vaststelling van bestemmingsplannen een integrale 
afweging van alle in het geding zijnde milieuaspecten (en van andere aspecten) 
mogelijk was, zodat met alle in het MER beschreven gevolgen voor het milieu 
integraal rekening kon worden gehouden. 150 In die veronderstelling is een 
verruimde beslissingsgrondslag voor planologische besluiten vanzelfsprekend niet 
nodig om bij de besluitvorming met alle milieugevolgen rekening te houden. Gelet 
op hetgeen in hoofdstuk 4 over de reikwijdte van het bestemmingsplan en het 
projectbesluit is opgemerkt, is deze veronderstelling inmiddels achterhaald. Niet 
alle milieuaspecten kunnen in bestemmingsplannen of projectbesluiten integraal 
worden afgewogen.151 Het feit dat het begrip ‘milieu’ in de loop der tijd een steeds 
ruimere strekking heeft gekregen, is daaraan mede debet.152  
 
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre het bevoegd gezag een beroep 
kan of moet doen op de verruimde beslissingsgrondslag van art. 7.35 lid 3 Wm, 
                                                                  
150 Zie Kamerstukken II 1978/79, 15 715, nr. 1-2, p. 33. Zie ook Kamerstukken I 1985/86, 16 814, nr. 23a, p. 

11.  
151 Dat werd door de regering in 1986 ook al erkend. Zie Kamerstukken I 1985/86, 16 814, nr. 23a, p. 11.  
152 Zie het Advies van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer over de reikwijdte van het begrip 

‘milieu’ in de Wet milieubeheer, ECWM-rapport 2003/15. 
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indien in het MER, dat in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan 
of projectbesluit wordt opgesteld, wordt geconcludeerd dat ter bescherming van 
een niet ruimtelijk relevant milieubelang (milieu)maatregelen moeten worden 
getroffen.153  

5.2 sllop`eofgsbk=jfifbrj^^qobdbibk=rfq=ebq=jbo=jbq=^oqK=TKPR=ifa=P=tj==

Uit jurisprudentie van de Afdeling is gebleken dat de in het MER genoemde 
milieumaatregelen niet dwingend in het bestemmingsplan hoeven te worden 
voorgeschreven, indien deze maatregelen naar het oordeel van het bevoegde gezag 
niet noodzakelijk worden geacht ter beperking of compensatie van de nadelige 
milieugevolgen van de in het planologische besluit toegestane activiteit. De 
Afdeling overweegt: 
 

“Zoals blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 22 maart 2006 (in zaak nr. 

200502510/1), dient de raad met het oog op artikel 7.35, derde lid, aanhef en onder 

a, van de Wet milieubeheer voorafgaand aan de vaststelling van een 

bestemmingsplan waarvoor een MER is gemaakt te onderzoeken of, en in 

hoeverre, bepaalde in het MER genoemde maatregelen noodzakelijk zijn ter 

beperking, dan wel ter compensatie van de nadelige milieugevolgen van de 

voorgenomen activiteit. Voor zover de raad na een dergelijke inventarisatie tot het 

oordeel komt dat bepaalde maatregelen niet noodzakelijk zijn ter beperking, dan 

wel ter compensatie van de nadelige milieugevolgen van de voorgenomen 

activiteit, behoeven deze niet dwingend in het bestemmingsplan te worden 

voorgeschreven. Hetzelfde geldt voor maatregelen ten aanzien waarvan reeds op 

een andere wijze [curs. FG] is verzekerd dat deze zullen worden getroffen.” 154 

 

De Afdeling laat het bevoegde gezag bij het nemen van het m.e.r.-plichtige besluit 
dat het recht geeft om de activiteit uit te voeren (in casu een bestemmingsplan) 
nadrukkelijk beoordelingsvrijheid met betrekking tot de vraag of de in het MER 
opgenomen milieumaatregelen noodzakelijk zijn om de nadelige gevolgen van de 
voorgenomen activiteit te beperken of te compenseren. Wordt geconcludeerd dat 
dergelijke maatregelen daarvoor niet noodzakelijk zijn,155 dan hoeven deze niet 
dwingend in het bestemmingsplan te worden voorgeschreven.156 Met het oog op de 

                                                                  
153 Zie deelvraag 4 in paragraaf 1.3. 
154 Zie ABRvS 28 mei 2008, M en R 2009, 7, m.nt. KJ (Bangert en Oosterpolder). 
155 Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van na de afsluitingsdatum van dit onderzoek 

(2 juni 2010) kan worden afgeleid dat wanneer een bestemmingsplan voorziet in een gedeelte van een 

m.e.r.plichtig project en de noodzaak tot het treffen van in het MER opgenomen milieumaatregelen 

voor de realisering van dat gedeelte nog niet bestaat, hoeft de verplichting tot het treffen van die 

milieumaatregelen niet in dat bestemmingsplan te worden voorgeschreven. Het treffen van deze 

maatregelen was in casu afhankelijk van de ontwikkeling van het gehele project(gebied). Daarbij achtte 

de Afdeling eveneens van belang dat de maatregelen zien op gronden die buiten het plangebied zijn 

gelegen. Zie ABRvS 2 juni 2010, zaaknr. 200808739/1/R2. 
156 De in de toelichting van een bestemmingsplan beschreven hoge kwaliteitsambities die met een 

bestemmingsplan worden nagestreefd, zoals duurzaam bouwen, sociale veiligheid en gebruiksgemak, 

hoeven dus niet zonder meer dwingend in het bestemmingsplan te worden voorgeschreven. Dat zou 

alleen aan de orde zijn wanneer de realisering van die kwaliteitsambities noodzakelijk zijn ter 
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bescherming van het milieu wenselijke of nastrevenswaardige milieumaatregelen 
hoeven dus niet dwingend in het planologische besluit worden voorgeschreven. 
 
Daarmee is nog niet duidelijk hoever de beoordelingsvrijheid van het bevoegd 
gezag strekt. Het begrip ‘de bescherming van het milieu’, met het oog waarop die 
maatregelen op grond van art. 7.35 lid 3 Wm kunnen worden voorschreven, is zeer 
ruim (zie hoofdstuk 3). Het bevoegd gezag heeft in beginsel dus een ruime 
bevoegdheid om met behulp van art. 7.35 lid 3 Wm de noodzakelijke maatregelen 
voor te schrijven. Die bevoegdheid is naar ons oordeel echter niet onbegrensd. 
Voor zover de milieumaatregelen er op gericht zijn te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen, zoals grenswaarden, kan worden verdedigd dat deze in ieder geval 
noodzakelijk zijn ter bescherming van het milieu. Streeft het bevoegd gezag een 
hoger ambitieniveau dan de geldende milieuregelgeving na, dan is het nog maar 
de vraag in hoeverre deze maatregelen met behulp van art. 7.35 lid 3 Wm in het 
bestemmingsplan of projectbesluit kunnen worden voorgeschreven. Ons inziens 
mag de geldende (milieu)regelgeving in ieder geval niet worden doorkruist. Zo zal 
het niet mogelijk zijn in een bestemmingsplan met behulp van 7.35 lid 3 Wm de 
CO2-emissieregelgeving opzij te zetten door eisen te stellen aan installaties met 
betrekking tot de CO2 uitstoot. Daardoor zou het CO2 emissiehandelsysteem 
immers worden verstoord. Het is wel denkbaar dat in het bestemmingsplan 
bijvoorbeeld extra natuurcompensatie wordt voorgeschreven. De 
Natuurbeschermingswetgeving staat daaraan immers niet in de weg. 
 
Overigens hoeven de noodzakelijke maatregelen niet in alle gevallen in het 
bestemmingsplan (of projectbesluit) te worden opgenomen. De Afdeling acht het 
ook mogelijk dat de te treffen maatregelen op andere wijze worden verzekerd (zie 
de hierboven aangehaalde uitspraak en verder paragraaf 5.3) In hoeverre dat 
problemen met zich mee kan brengen zal worden behandeld in par. 5.4. 
 
Het voorschrijven van milieumaatregelen in het bestemmingsplan of projectbesluit 
met behulp van de verruimde beslissingsgrondslag kan naar ons oordeel niet 
leiden tot een doorkruising van bestaande (milieu)regelgeving. Er gelden dan ook 
beperkingen ten aanzien van de op te nemen milieumaatregelen. Naast de inhoud 
van de maatregelen zien wij daarnaast ook beperkingen ten aanzien van de wijze 
waarop die milieumaatregelen in het bestemmingsplan of projectbesluit kunnen 
worden voorgeschreven. Zoals reeds in hoofdstuk 4 is opgemerkt zijn er 
belangrijke beperkingen verbonden aan het opnemen van voorwaardelijke 
verplichtingen in planologische besluiten. Met behulp van de verruimde 
beslissingsgrondslag kunnen weliswaar ook niet ruimtelijk relevante 
milieumaatregelen in planologische besluiten worden voorgeschreven, maar de eis 
dat planologische besluiten uitvoerbaar en rechtszeker zijn, wordt daarmee niet 
opzij gezet. Uit de formulering van art. 7.35 lid 3 Wm (“ongeacht de beperkingen 
die ter zake in de wettelijke regeling waarop het besluit berust, zijn gesteld”) volgt 
immers dat uitsluitend beperkingen die in de Wro zelf zijn gelegen, buiten 
toepassing worden gelaten bij de toepassing van de verruimde 
beslissingsgrondslag. De eisen van rechtszekerheid en uitvoerbaarheid vloeien niet 
                                                                                                                                                                        

beperking of ter compensatie van de nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit. Zie 

ABRvS 28 mei 2008, M en R 2009, 7, m.nt. KJ (Bangert en Oosterpolder), r.o. 2.5.3. 
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(alleen) voort uit de Wro zelf. Deze eisen gelden dan ook onverkort bij het 
opnemen van een voorwaardelijke verplichting in het planologisch besluit met 
toepassing van art. 7.35 lid 3 Wm.  
 

Een voorbeeld: stel het bevoegd gezag wil een voorwaardelijke verplichting 

opnemen tot het oprichten van een geluidscherm op gronden van derden die niet 

mee willen werken. Zoals eerder geconstateerd zou deze voorwaardelijke 

verplichting niet uitvoerbaar zijn, zodat deze verplichting niet in het 

bestemmingsplan kan worden opgenomen. Art. 7.35 lid 3 Wm leidt er niet toe dat 

het geluidsscherm in dit geval wel zou kunnen worden opgenomen. De eis van 

uitvoerbaarheid kan niet worden opzij gezet door art. 7.35 lid 3. Hetzelfde geldt 

voor het rechtszekerheidsbeginsel, dat immers van toepassing is op alle 

rechtsregels. 

 

5.3 ^kabopwfkp=sbowbhboa=

Zoals in hoofdstuk 3 is opgemerkt, was het de bedoeling van de wetgever om met 
de wijzing van art. 7.35 lid 3 Wm naar aanleiding van de ingebrekestelling van de 
Commissie de doorwerking van het MER volledig te laten verlopen via het m.e.r.-
plichtige (planologische) besluit.157 Art. 7.35 lid 3 Wm verplicht evenwel niet tot het 
dwingend voorschrijven van de met het oog op de bescherming van het milieu 
noodzakelijke milieumaatregelen uit het MER in het bestemmingsplan of 
projectbesluit. De verruimde beslissingsgrondslag is immers geformuleerd als een 
bevoegdheid, niet als een verplichting. Dat is ook niet nodig, omdat art. 8 m.e.r.-
richtlijn daartoe ons inziens niet verplicht.158 In dat licht is het niet opzienbarend 
dat de Afdeling in de uitspraak Bangert en Oosterpolder van oordeel is dat met het 
oog op de bescherming van het milieu noodzakelijke maatregelen niet in het 
bestemmingsplan hoeven te worden voorgeschreven, voor zover op een andere wijze 
is verzekerd dat de noodzakelijke milieumaatregelen zullen worden getroffen. Dat 
betekent dat het treffen van de noodzakelijke milieumaatregelen uit het MER niet 
steeds in het bestemmingsplan dwingend te hoeven worden voorgeschreven, maar 
dat die maatregelen ook op een andere wijze kunnen worden zeker gesteld. 
Daarmee heeft de Afdeling echter nog geen duidelijkheid gegeven over de wijze 
waarop het treffen van de noodzakelijke milieumaatregelen zeker kan worden 
gesteld. In de volgende subparagrafen zal worden onderzocht op welke wijze 
anderszins kan worden verzekerd dat de noodzakelijk geachte milieumaatregelen 
worden getroffen. Daarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden om dergelijke 
maatregelen in een samenhangend besluit voor te schrijven of in een 
complementaire privaatrechtelijke overeenkomst op te nemen. 

5.3.1 p^jbke^kdbka=_bpirfq=

Zoals de Afdeling in de Linderveld-uitspraak reeds voor mogelijk hield, kunnen de 
noodzakelijk geachte milieumaatregelen blijkens de Bangert en Oosterpolder-
uitspraak ook in samenhangende besluiten worden voorgeschreven. Met het oog op 

                                                                  
157 Paragraaf 3.2. Zie ook M.A.A. Soppe, Verhouding Nederlandse m.e.r.-regeling tot de m.e.r.-richtlijn, 

in: J.M. Bazelmans en M.N. Boeve (red.), Milieueffectrapportage naar huidig en toekomstig recht, 

Groningen 2006, Europa Law Publishing, p. 19-20 en Kamerstukken II 2004/05, 30 046, nr. 3, p. 7-8. 
158 Zie hoofdstuk 2 paragraaf 2. 
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de bescherming van vogelsoorten is het opnemen van voorschriften in het 
bestemmingsplan volgens de Afdeling niet noodzakelijk, omdat de bescherming 
daarvan genoegzaam door de Flora- en faunawet is gewaarborgd. De Afdeling 
beschouwt de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet dus als een 
samenhangend besluit waarin de noodzakelijk maatregelen uit het MER ter 
bescherming van beschermde vogelsoorten kunnen worden voorgeschreven. Onze 
verwachting is dat niet alleen de Ffw-ontheffing als samenhangend besluit kan 
worden beschouwd, maar dat dit voor alle sectorale besluiten geldt die nodig zijn 
om de m.e.r.-plichtige activiteit te realiseren en waarin de noodzakelijke 
maatregelen kunnen worden voorgeschreven.159  
 
De Afdeling is in de Bangert en Oosterpolder-uitspraak van oordeel dat 
noodzakelijk geachte milieumaatregelen uit het MER niet dwingend in het m.e.r.-
plichtige besluit hoeven te worden voorgeschreven, voor zover dat milieuaspect op 
grond van andere sectorale wetgeving is gereguleerd.  
 

Zie in dit verband r.o. 2.5.3 van de uitspraak Bangert en Oosterpolder: “Voor zover 

MEGA en anderen stellen dat in het plan ten onrechte geen voorschriften zijn 

opgenomen met het oog op de bescherming van de in het plangebied 

voorkomende vogelsoorten, overweegt de Afdeling dat dit aspect (cursief auteurs) 

in voldoende mate is gewaarborgd door de Flora- en Faunawet.” 

 
De mogelijkheid tot het voorschrijven van de noodzakelijke milieumaatregelen in 
samenhangende besluiten kan tot complicaties leiden. Hier wordt in par. 5.4 op 
ingegaan. 

5.3.2 `ljmibjbkq^fob=mofs^^qob`eqbifghb=lsbobbkhljpq=

Het oordeel van de Afdeling dat noodzakelijk geachte milieumaatregelen uit het 
MER niet in het m.e.r.-plichtige planologische besluit hoeven te worden 
voorgeschreven voor zover op andere wijze is verzekerd dat deze zullen worden 
getroffen, roept de vraag op of dat ook bij privaatrechtelijke overeenkomst 
mogelijk is. Uit de in paragraaf 4.6 besproken jurisprudentie kan worden 
opgemaakt dat de Afdeling de verplichting tot het treffen van compenserende of 
mitigerende (milieu)maatregelen met behulp van een complementaire 
privaatrechtelijke overeenkomst voldoende acht. De milieumaatregelen worden 
dan gewaarborgd door een tweepartijen overeenkomst waartegen derden geen 
rechtsbescherming kunnen aanwenden en waarbij zij evenmin nakoming kunnen 
vorderen. De verplichting tot het treffen van milieumaatregelen is daarbij een 
privaatrechtelijke aangelegenheid geworden, die in de besluitvorming over het 
planologische besluit slechts een beperkte rol speelt. In vergelijking tot het 
opnemen van een voorwaardelijke verplichting in een planologisch besluit spelen 
de rechtszekerheid en uitvoerbaarheid daarbij slechts een bescheiden rol. 
Bovendien kunnen derden tegen de voorwaardelijke verplichting zelf 
                                                                  
159 Voor een bouwvergunning geldt dit bijvoorbeeld niet, omdat de bouwvergunning een limitatief 

imperatief stelsel kent en daaraan met het oog op milieubelangen geen voorschiften aan kunnen 

worden verbonden. Zie ook M.A.A. Soppe, Verhouding Nederlandse m.e.r.-regeling tot de m.e.r.-

richtlijn, in: J.M. Bazelmans en M.N. Boeve, Milieueffectrapportage naar huidig en toekomstig recht, 

Groningen 2006, Europa Law Publishing, p. 22.  
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rechtsmiddelen aanwenden en om handhaving van die verplichting vragen. De 
vraag is dan ook of het gebruik van de complementaire privaatrechtelijke 
overeenkomst als alternatief voor de publiekrechtelijke voorwaardelijke 
verplichting wel in overeenstemming is met de tweewegenleer die door de Hoge 
Raad wordt aangehangen (zie hoofdstuk 4, par. 4.7).  

5.4 ar__bib=tbqqbifghb=dolkapi^d\=

5.4.1 fkibfafkd=

In deze paragraaf zal deelvraag 5 worden beantwoord. Deze vraag heeft 
betrekking op de situatie waarin de milieumaatregel uit het MER zowel in het 
m.e.r.-plichtige bestemmingsplan of projectbesluit kan worden voorgeschreven als 
in het samenhangende besluit. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
situatie waarin voor de uitvoering van een m.e.r.-plichtig project een m.e.r.-plichtig 
bestemmingsplan of projectbesluit moet worden vastgesteld en daarnaast een 
milieuvergunning nodig is die niet is aangewezen als m.e.r.-plichtig besluit.  
 

Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van een voetbalstadion dat meer dan 

500.000 bezoekers per jaar trekt. Het bestemmingsplan of projectbesluit dat de 

aanleg van een dergelijk stadion rechtstreeks planologisch mogelijk maakt, is in 

kolom 4 van categorie 10.1 onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 

aangewezen als het m.e.r.plichtige besluit, terwijl de milieuvergunning voor het 

oprichten en inwerking hebben van het stadion niet als m.e.r.-plichtig besluit is 

aangewezen. De milieuvergunning is in dat geval het samenhangende besluit.  

 

Indien uit het MER, dat in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan 
of projectbesluit is opgesteld, wordt geconcludeerd dat de daarin opgenomen 
maatregelen nodig zijn in belang van het milieu, maar deze niet ruimtelijk relevant 
zijn, is het de vraag in welk besluit die maatregelen moet worden voorgeschreven. 
De wet geeft daarover geen uitsluitsel.  
 
De Afdeling bestuursrechtspraak lijkt in haar jurisprudentie te accepteren dat de 
milieumaatregel ook in een samenhangend besluit kan worden voorgeschreven. 
De vraag is echter of een beroep op de verruimde beslissingsgrondslag wel 
mogelijk is indien de noodzakelijke milieumaatregelen reeds op grond van een 
samenhangend besluit kunnen worden voorgeschreven. Hieronder werken we 
twee benaderingen uit en signaleren daarbij de knelpunten. Vervolgens worden 
mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen.  

5.4.2 qtbb=_bk^abofkdbk=qbk=^^kwfbk=s^k=ab=ar__bib=tbqqbifghb=dolkapi^d=

Naar ons oordeel kunnen bij de vraag of de milieumaatregel in het planologische 
besluit of in het samenhangende besluit :  
1. ofwel in het m.e.r.-plichtige planologische besluit met toepassing van de 

verruimde beslissingsgrondslag toch ook alle milieumaatregelen worden 
opgenomen (naast het samenhangende besluit); 

2. ofwel alleen maatregelen in het m.e.r.-plichtige planologische besluit worden 
voorgeschreven over die milieuaspecten die niet reeds in voldoende mate op 
grond van andere milieuregelgeving worden gewaarborgd.  
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_Éå~ÇÉêáåÖ=N=
De bedoeling van de wetgever was dat alle nodige milieumaatregelen in het m.e.r-
plichtige besluit kunnen worden voorgeschreven. De tekst van 7.35 lid 3 Wm 
verplicht hiertoe echter niet. Het betreft immers een bevoegdheid en geen 
verplichting. In de parlementaire stukken is echter niet ingegaan op de vraag of die 
milieumaatregelen tevens in samenhangende besluiten kunnen worden 
voorgeschreven. Uit de ingebrekestelling door de Europese Commissie, die 
aanleiding was voor de wetswijziging, blijkt dat de Commissie het juist 
noodzakelijk achtte dat er geen tegenstrijdigheid tussen de verschillende besluiten 
kan ontstaan.  
 
Indien milieumaatregelen zowel in het samenhangende besluit als in het m.e.r-
plichtige besluit zouden kunnen worden opgenomen (benadering 1) is er sprake 
van een dubbele wettelijke grondslag om met betrekking tot de uit te voeren m.e.r.-
plichtige activiteit milieumaatregelen voor te schrijven. Dat lijkt ons niet wenselijk, 
omdat in dat geval het gevaar van tegenstrijdige besluiten bestaat. Zeker als 
verschillende bestuursorganen tot het nemen van die besluiten bevoegd zijn. Zoals 
opgemerkt, lijkt het bestaan van een dubbele wettelijke grondslag voor het 
voorschrijven van noodzakelijke milieumaatregelen juist in te druisen tegen de 
ingebrekestelling van de Europese Commissie, waarin zij juist op het gevaar van 
tegenstrijdige beslissingen over de m.e.r.-plichtige activiteiten wijst.160 Voorts kan, 
zoals in hoofdstuk 3 reeds is opgemerkt, het opnemen van milieumaatregelen in 
het m.e.r.-plichtige besluit worden beschouwd als een ingrijpende inbreuk op de 
bestaande bevoegdheidsverdeling.  

_Éå~ÇÉêáåÖ=O=
De tweede hierboven genoemde benadering is dat alleen maatregelen over die 
milieuaspecten in het bestemmingsplan of projectbesluit kunnen worden 
voorgeschreven die niet reeds in voldoende mate op grond van andere 
(milieu)regelgeving zijn gewaarborgd.  
 

Dit lijkt op het systeem van art. 7.35 lid 5 en lid 6 Wm. Ingevolge lid 5 moet in 

gevallen waarin meerdere m.e.r.-plichtige besluiten zijn aangewezen voor dezelfde 

activiteit bij amvb één besluit worden aangewezen waarop de verruimde 

beslissingsgrondslag van art. 7.35 lid 3 Wm van toepassing is. Lid 6 bepaalt 

vervolgens dat in op grond van lid 5 aangewezen m.e.r.-plichtige besluit geen 

voorwaarden, voorschriften en beperkingen kunnen worden gesteld die op grond 

van de niet-aangewezen besluiten kunnen worden gesteld. Daarmee heeft de 

wetgever beoogd te voorkomen dat in meerdere (m.e.r-plichtige) besluiten ten 

behoeve van dezelfde (milieu)onderwerpen voorwaarden, beperkingen en 

voorschriften kunnen worden gesteld. 161 Deze bepalingen bieden echter geen 

oplossing voor het probleem van de dubbele wettelijke grondslag, omdat de 

                                                                  
160 Kamerstukken II 2004/05, 30 046, nr. 3, p. 7. 
161 Zie Kamerstukken II 1980/81, 16 814, nr. 3, p. 22-26 (MvT). Indien de verruimde 

beslissingsbevoegdheid zich tevens zou uitstrekken tot de bestaande deelvergunningen, zou dat 

volgens de memorie van toelichting in feite de invoering van een integrale overkoepelende 

milieuvergunning betekenen en tegelijkertijd een diepgaande ingreep in de bestaande verdeling van 

taken en bevoegdheden. Zie MvT p. 24.  
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regeling alleen van toepassing is als er meerdere besluiten als m.e.r-plichtig zijn 

aangewezen. De Afdeling bestuursrechtspraak lijkt ook andere (niet aangewezen) 

besluiten toe te laten. 

 
Verdedigd zou kunnen worden dat de bescherming van het milieubelang met 
behulp van de verruimde beslissingsgrondslag in planologische besluiten niet 
noodzakelijk is voor zover dat belang reeds op grond van andere regelgeving 
wordt of kan worden beschermd. In zoverre is het voorschrijven van 
milieumaatregelen in het planologische besluit niet nodig en daarmee ingevolge 
art. 7.35 lid 3 Wm ook niet mogelijk. Bescherming van milieubelangen in het 
bestemmingsplan met behulp van de verruimde beslissingsgrondslag is in deze 
redenering uitsluitend mogelijk voor zover die belangen niet reeds op grond van 
andere wetgeving zijn beschermd.162 Van een dubbele wettelijke grondslag om 
milieumaatregelen voor te schrijven is dan geen sprake.  
 
Voor zover er van uit wordt gegaan dat in het m.e.r.-plichtige planologische besluit 
met behulp van de verruimde beslissingsbevoegdheid uitsluitend 
milieumaatregelen kunnen worden voorgeschreven die niet reeds op grond van 
andere (milieu)regelgeving kunnen worden voorgeschreven, kan dat wel 
problemen opleveren. Er bestaat namelijk geen wettelijke verplichting om bij het 
nemen van de andere benodigde besluiten rekening te houden met het MER dat in 
het kader van het planologische besluit is gemaakt. Evenmin bestaat er een 
verplichting om de milieumaatregelen uit het MER die op grond van geldende 
(milieu)regelgeving kunnen worden voorgeschreven ook daadwerkelijk voor te 
schrijven, wanneer deze milieumaatregelen met het oog op de bescherming van 
het milieu noodzakelijk zijn.  
 
De vraag is of de algemene verplichtingen van art. 3:2 en art. 3:4 lid 1 Awb om bij 
de voorbereiding van een besluit alle nodige kennis omtrent de relevante feiten en 
de af te wegen belangen te vergaren en om alle bij het besluit betrokken belangen 
ook in de besluitvorming te betrekken voldoende waarborgen vormen voor het in 
aanmerking nemen van het MER bij vervolgbesluiten. Dat lijkt ons niet zonder 
meer uitgesloten, omdat het zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3:4 lid 2 Awb) ertoe 
noopt dat de relevante gegevens uit het MER bij de besluitvorming worden 
betrokken. Wanneer het MER echter op voor de besluitvorming relevante punten 
achterhaald is, zal er wel aanvullend onderzoek moeten worden verricht. Een 
zorgvuldige voorbereiding van besluiten brengt dat naar ons oordeel met zich 
mee.  
 
Een ander probleem is dat er geen wettelijke verplichting bestaat om de benodigde 
andere besluiten te nemen nadat het MER is opgesteld. Indien deze andere 
(samenhangende) besluiten worden genomen voordat het MER is opgesteld kan 
met dat MER vanzelfsprekend ook geen rekening worden gehouden.  

                                                                  
162 Benadrukt zij dat het hier dus om de situatie gaat waarin de milieumaatregelen niet sowieso al in het 

bestemmingsplan kunnen worden voorgeschreven (zie hoofdstuk 4). 
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5.4.3 lmilppfkdpof`eqfkdbk=

Bij beide bovengenoemde benaderingen doen zich problemen voor. Naar ons 
oordeel zijn er evenwel mogelijkheden om deze problemen weg te nemen. In het 
navolgende zullen wij daartoe een aantal oplossingsrichtingen schetsen. 
 
Een oplossing voor het probleem dat het MER niet bij de vervolgbesluiten in 
aanmerking kan worden genomen, zoals in benadering 2 aan de orde, kan worden 
opgelost door een wettelijke verplichting daartoe te introduceren. Dat hoeft 
vanzelfsprekend uitsluitend voor zover het MER voor het nemen van het 
vervolgbesluit relevant is. Eveneens zou wettelijk kunnen worden geregeld dat 
vervolgbesluiten pas kunnen worden genomen nadat het MER is vastgesteld. 
 
Naar ons oordeel zijn er echter ook oplossingsrichtingen denkbaar voor de 
problemen die zich bij beide benaderingen voordoen. 

qçÉé~ëëáåÖ=Åç∏êÇáå~íáÉêÉÖÉäáåÖ=ïÉííÉäáàâ=îÉêéäáÅÜíÉå=îççê=ãKÉKêKJéäáÅÜíáÖÉ=
éêçàÉÅíÉå=
Als oplossing voor de dubbele wettelijke grondslag kan worden gedacht aan het 
wettelijk voorschrijven van de coördinatieregeling uit de Wro voor de realisering 
van m.e.r.-plichtige projecten.163 Met behulp van de toepassing van de 
coördinatieregeling kunnen alle besluiten die nodig zijn voor realisering van het 
project worden gecoördineerd. 164 Alle besluiten waarop de coördinatieregeling van 
toepassing is worden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit 
aangemerkt.165 De coördinatieregeling kan eveneens worden toegepast in 
combinatie met het bestemmingsplan, wijzigingen en uitwerkingen daarvan, 
projectbesluiten en te zijner tijd ook met de omgevingsvergunning. B en W zijn 
verantwoordelijk voor de gecoördineerde voorbereiding van de besluiten.166 In die 
hoedanigheid zijn zij ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke coördinatie van 
de aan de besluiten verbonden voorschriften.  
 
Door de toepassing van de coördinatieregeling op de besluitvorming over m.e.r.-
plichtige projecten wettelijk te verplichten, kan worden bezien of in de totale 
besluitvorming met betrekking tot het m.e.r.-plichtige project rekening is 
gehouden met het MER. Daarmee wordt zo min mogelijk inbreuk gemaakt op de 
bestaande bevoegdhedenstructuur, terwijl wel verzekerd is dat de noodzakelijk 
geachte maatregelen dwingend zijn voorgeschreven in de daarvoor meest 
geëigende wettelijke kaders. Mochten verdergaande voorschriften nodig zijn dan 
op grond van de bestaande wettelijke kaders kunnen worden voorgeschreven, dan 
zouden deze alsnog op basis van 7.35 lid 3 Wm kunnen worden voorgeschreven. 

                                                                  
163 Vgl. afdeling 7 van hoofdstuk 2 Chw, waarin de toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling 

op de versnelde uitvoering van lokale projecten met nationale betekenis wettelijk is voorgeschreven. Zie 

art. 2.21 Chw.  
164 Zie afdeling 3.6 Wro. Zie over de coördinatieregeling uitgebreider o.a.: J. Hoekstra, Enige varia, de 

rechtsbescherming in het ruimtelijke bestuursrecht betreffende, in: Rechtsbescherming in het 

omgevingsrecht, Publicatie van de Vereniging voor Bouwrecht, nr. 37, 2009, p. 159-193. 
165 Art. 8.3 Wro. 
166 Art. 3.31 lid 1 Wro. 
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Bovendien zullen B en W als coördinerend orgaan ervoor moeten waken dat de 
voorschriften die aan de verschillende besluiten worden verbonden inhoudelijk op 
elkaar worden afgestemd, waarmee tegenstrijdige besluitvorming wordt 
voorkomen. Voor zover dat in beroep naar voren wordt gebracht, zal de 
bestuursrechter ook toetsen of de voorschriften op elkaar zijn afgestemd. Voor de 
mogelijkheid van beroep worden de gecoördineerde besluiten immers als één 
besluit aangemerkt. Wanneer de rechter tot de conclusie komt dat er sprake is van 
tegenstrijdige besluiten of voorschriften, zal de gecoördineerde besluitvorming 
over het m.e.r.-plichtige project de rechtelijke toets niet kunnen doorstaan.  

t~Äç=
Indien de Wabo in werking treedt, zal het probleem van tegenstrijdige besluiten 
over m.e.r.-plichtige projecten minder nijpend worden. De Wabo integreert immers 
de meeste omgevingsrechtelijke toetsingskaders in de omgevingsvergunning167 en 
bevat een wettelijke verplichting voorschriften die het bevoegde gezag aan de 
vergunning wil verbinden inhoudelijk op elkaar af te stemmen.168 
 
Ook de inbreuk op de bestaande bevoegdhedenverdeling wordt door de Wabo 
voor een belangrijk deel weggenomen. De oorspronkelijk bevoegde organen 
krijgen een adviesrecht en in sommige gevallen zelfs de bevoegdheid om een 
verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Daarmee wordt het verlies van hun 
beslisbevoegdheid (deels) gecompenseerd. Van het advies mag het bevoegde 
gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning uitsluitend gemotiveerd 
afwijken. Indien een verklaring van geen bedenkingen is vereist, kan de 
omgevingsvergunning zonder de verklaring niet worden verleend. Bij wet of 
amvb, waarin het vereiste van de verklaring van geen bedenkingen is gesteld, 
wordt bepaald met het oog op welk belang de verklaring kan worden verleend of 
geweigerd. Met het oog op datzelfde belang kan het bestuursorgaan dat bevoegd is 
tot het verlenen van de verklaring van geen bedenkingen bepalen dat er 
voorschriften aan de omgevingsvergunning moeten worden verbonden. Met de 
verklaring van geen bedenkingen, en in mindere mate het adviesrecht, behouden 
de oorspronkelijk bevoegde organen invloed op de  besluitvorming over de 
verlening van de omgevingsvergunning voor zover het aspecten betreft ten 
aanzien waarvan zij onder het huidige recht bevoegd zijn. 
 
De coördinatieregeling zal ook na de inwerkingtreding van de Wabo haar waarde 
behouden. Het bestemmingsplan alsmede de wijzigingen of uitwerkingen 
daarvan, zijn immers niet in de omgevingsvergunning geïntegreerd. Met 
toepassing van de coördinatieregeling kan de vaststelling van het 
bestemmingsplan (inclusief de wijziging en de uitwerking daarvan) met de 
omgevingsvergunning worden gecoördineerd. Daarnaast voorziet de Wabo in de 
mogelijkheid om voor een project deelvergunningen aan te vragen voor 

                                                                  
167 De watervergunning is niet in de omgevingsvergunning geïntegreerd. Voor zover deze vergunning 

nodig is, zal daarvoor een afzonderlijk procedure moeten worden doorlopen. Alleen ten aanzien van 

watervergunningen voor het lozen op oppervlaktewateren door inrichtingen, waartoe een gpbv-

installatie behoort, voorzien de Waterwet en de Wabo in gecoördineerde vergunningverlening. Zie 

paragraaf 3.5 Wabo en paragraaf 4 van hoofdstuk 6 Waterwet. 
168 Zie art. 2.22 lid 2 laatste zin Wabo. 
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omgevingsvergunningplichtige activiteiten die niet onlosmakelijk met elkaar 
samenhangen.169 In geval van deelvergunningen zal met het MER dat in het kader 
van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het planologische regime is 
opgesteld ook bij het verlenen van de vervolgvergunning rekening moeten worden 
gehouden. Door middel van het van toepassing verklaren van de 
coördinatieregeling zou dat probleem kunnen worden opgelost, omdat het 
aanvragen van deelvergunningen daardoor niet meer mogelijk zou zijn.170  

sÉêâä~êáåÖ=î~å=áåëíÉããáåÖ=
Ook zou kunnen worden bepaald dat de noodzakelijke milieumaatregelen 
uitsluitend in het bestemmingsplan of projectbesluit kunnen worden opgenomen. 
Voor zover het aan de orde zijnde milieubelang reeds door andere wetgeving 
worden beschermd, zou vergelijkbaar met het systeem van de Wabo kunnen 
worden gekozen voor het introduceren van een bevoegdheid tot het geven van een 
verklaring van instemming. Op die manier kan het (oorspronkelijk) bevoegde 
gezag in de besluitvorming over het bestemmingsplan of projectbesluit invloed 
behouden met betrekking tot de milieubelangen die zij op grond van de 
desbetreffende milieuregelgeving dienen te behartigen. Daarmee blijft de inbreuk 
op de bestaande bevoegdhedenverdeling beperkt. Ook het probleem dat 
samenhangende besluiten worden genomen voordat het MER is opgesteld zou 
daarmee kunnen worden opgelost. Alle benodigde (milieu)besluiten worden 
immers geïntegreerd in het m.e.r.-plichtige bestemmingsplan of het projectbesluit. 
De verklaring van instemming zou, anders dan de verklaring van geen 
bedenkingen in de zin van de Wabo, het samenhangende besluit voor de 
uitvoering van het m.e.r.-plichtige project evenwel niet vervangen. Wel zal het 
bevoegde gezag bij de vervolgbesluitvorming rekening moeten houden met een 
eenmaal verleende verklaring van instemming.  
 
Een verklaring van instemming zou verschillende juridische gevolgen kunnen 
hebben. Een dergelijke verklaring zal een rol spelen bij de vraag of aannemelijk is 
dat de benodigde toestemming zal kunnen worden verkregen 
(uitvoerbaarheidstoets). De wetgever zou aan de verklaring verdergaande 
juridische gevolgen kunnen verbinden door wettelijk vast te leggen dat bij het 
verlenen van de benodigde toestemming rekening moet worden gehouden met een 
verleende verklaring van instemming. Een (nog) zwaardere juridische betekenis 
zou aan de verklaring kunnen worden toegekend door wettelijk te bepalen dat een 
bestemmingsplan of projectbesluit zonder die instemming niet in werking treedt. 
In dat geval is het juridische gevolg van een verklaring van instemming gelijk aan 
die van de verklaring van geen bedenkingen in de zin van de Wabo, met dien 
verstande dat de verklaring van instemming de benodigde toestemming niet 
vervangt. 
 

                                                                  
169 Zie art. 2.7 Wabo. 
170 Het is echter de vraag of de wetgever zich heeft gerealiseerd dat de mogelijkheid van 

deelvergunningen door het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling uit de Wro ongedaan 

kan worden gemaakt. 
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Zodra de Wabo in werking is getreden, is deze oplossingsrichting voor het 
projectbesluit uitsluitend nog relevant, indien voor een project deelvergunningen 
worden aangevraagd. Wanneer voor het gehele project één omgevingsvergunning 
wordt of, in geval van onlosmakelijke samenhang, moet worden aangevraagd, gaat 
het projectbesluit namelijk op in de omgevingsvergunning. Aangezien het 
bestemmingsplan niet wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning, blijft deze 
oplossingsrichting daarvoor, ook na de inwerkingtreding van de Wabo, relevant. 
Wanneer de coördinatieregeling uit de Wro in de gemeentelijke verordening of in 
wet van toepassing wordt verklaard op m.e.r.-plichtige projecten, is een verklaring 
van instemming vanzelfsprekend niet nodig. Alle besluiten die nodig zijn voor de 
realisering van het project worden dan immers gelijktijdig voorbereid en genomen. 

5.5 `lk`irpfb=

Volgens de jurisprudentie van de Afdeling hoeft het treffen van milieumaatregelen 
uit het MER uitsluitend te worden verzekerd, indien het bevoegd gezag tot het 
vaststellen van een m.e.r.-plichtig bestemmingsplan of projectbesluit tot het 
oordeel komt dat deze maatregelen noodzakelijk zijn ter bescherming van het 
milieu. Voor de maatregelen die strekken tot het voldoen aan wettelijke 
verplichtingen, zoals grenswaarden, kan worden verdedigd dat deze in ieder geval 
noodzakelijk zijn. De noodzakelijke maatregelen hoeven gelet op deze 
jurisprudentie niet in het m.e.r.-plichtige bestemmingsplan of projectbesluit zelf te 
worden voorgeschreven, maar ook anderszins kan worden verzekerd dat de 
noodzakelijk geachte maatregelen worden getroffen. De formulering van art. 7.35 
lid 3 Wm, waarin gebruikmaking van de verruimde beslissingsgrondslag is 
geformuleerd als een bevoegdheid, lijkt daar ook ruimte voor te bieden. Ook art. 8 
m.e.r.-richtlijn verplicht naar ons oordeel niet tot het dwingend voorschrijven van 
de noodzakelijke milieumaatregelen in het m.e.r.-plichtige besluit zelf.  
 
Indien er voor wordt gekozen met behulp van de verruimde 
beslissingsbevoegdheid milieumaatregelen in het bestemmingsplan of 
projectbesluit voor te schrijven, zijn daar evenwel beperkingen aan verbonden. In 
de eerste plaats aan de reikwijdte van de bevoegdheid zelf. Geen 
milieumaatregelen kunnen worden voorgeschreven indien daarmee bestaande 
(milieu)regelgeving wordt doorkruist. In de tweede plaats gelden er beperkingen 
ten aanzien van de wijze waarop die maatregelen in de m.e.r.-plichtige 
bestemmingsplannen en projectbesluiten kunnen worden voorgeschreven. Die 
beperkingen zijn gelegen in het rechtszekerheidsvereiste en het 
uitvoerbaarheidsvereiste. Deze vereisten blijven ook bij de toepassing van de 
verruimde beslissingsbevoegdheid onverkort gelden bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen en projectbesluiten.  
 
Indien de noodzakelijke milieumaatregelen zowel op grond van de verruimde 
beslissinggrondslag in het planologisch besluit als op grond van andere 
(milieu)regelgeving in een samenhangend besluit kunnen worden voorgeschreven, 
is er sprake van een dubbele wettelijke grondslag. Daarmee bestaat het gevaar dat 
met betrekking tot het m.e.r.-plichtige project tegenstrijdige besluiten worden 
genomen. Uitoefening van de verruimde beslissingsgrondslag kan in dat geval 
bovendien leiden tot een inbreuk op de bevoegdheden van bestuursorganen die zij 
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op grond van de geldende (milieu)regelgeving hebben gekregen om het 
desbetreffende milieubelang te beschermen.  
Zou echter worden aangenomen dat in het m.e.r.-plichtige planologische besluit 
uitsluitend milieumaatregelen kunnen worden voorgeschreven met betrekking tot 
die milieuaspecten die niet reeds in voldoende mate op grond van andere 
milieuregelgeving worden gewaarborgd, dan bestaat er geen dubbele wettelijke 
grondslag. Probleem is dan wel dat er bij het nemen van samenhangende besluiten 
geen uitdrukkelijke wettelijke verplichting bestaat om vervolgbesluiten te nemen 
nadat het MER is opgesteld en om daarmee vervolgens rekening te houden. Voor 
zover art. 3:2 en art. 3:4 lid 1 Awb dit probleem niet kunnen wegnemen, zou alsnog 
in die wettelijke verplichtingen kunnen worden voorzien. 
 
In dit hoofdstuk zijn verschillende oplossingsrichtingen aangedragen. Een 
mogelijke oplossing voor de dubbele wettelijke grondslagproblematiek is het 
wettelijk voorschrijven van de coördinatieregeling uit de Wro voor de realisering 
van m.e.r.-plichtige projecten. Op die wijze kan worden bezien of in de totale 
besluitvorming rekening is gehouden met het MER. Noodzakelijke 
milieumaatregelen kunnen in het daarvoor meest geëigende wettelijke kader 
worden voorgeschreven, zodat er geen inbreuk hoeft te worden gemaakt op de 
bestaande bevoegdhedenstructuur. Bovendien dwingt de coördinatieregeling tot 
de onderlinge afstemming van voorschriften, zodat tegenstrijdigheden in de 
besluitvorming kunnen worden voorkomen. 
 
Indien de Wabo in werking treedt zal de problematiek van de dubbele wettelijke 
grondslag afnemen, omdat de Wabo de meeste omgevingsrechtelijke 
toestemmingen in de omgevingsvergunning integreert en oorspronkelijk bevoegde 
organen door middel van een adviesrecht of een bevoegdheid tot het geven van 
een verklaring van geen bedenkingen de besluitvorming kunnen blijven 
beïnvloeden. De coördinatieregeling blijft echter ook na inwerkingtreding van de 
Wabo van betekenis voor de coördinatie van bestemmingsplan, uitwerkingsplan of 
wijzigingsplan met de omgevingsvergunning. Deze plannen zijn immers niet in de 
omgevingsvergunning geïntegreerd.  
 
Een andere oplossingsrichting is dat alleen in het bestemmingsplan of het 
projectbesluit de noodzakelijke milieumaatregelen worden voorgeschreven (en dus 
niet in samenhangende besluiten). Art. 7.35 lid 7 Wm biedt een grondslag om dit 
bij amvb te regelen. Om de bestaande bevoegdhedenstructuur zoveel mogelijk te 
respecteren zou een bevoegdheid tot het geven van een verklaring van instemming 
kunnen worden geïntroduceerd, vergelijkbaar met het systeem van de Wabo. Deze 
oplossingsrichting is na de inwerkingtreding van de Wabo uitsluitend nog relevant 
in gevallen waarin een bestemmingsplan wordt vastgesteld of wanneer er voor één 
project meerdere deelvergunningen worden aangevraagd. Wanneer er voor wordt 
gekozen om de coördinatieregeling op m.e.r.-plichtige projecten van toepassing te 
verklaren, is een verklaring van instemming vanzelfsprekend overbodig, omdat 
alle benodigde besluiten in dat geval gecoördineerd worden voorbereid en 
genomen.    
 
Het treffen van de noodzakelijk geachte milieumaatregelen zou, gelet op de 
jurisprudentie van de Afdeling die in paragraaf 4.7 reeds is besproken, kunnen 
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worden verzekerd door het sluiten van een complementaire privaatrechtelijke 
overeenkomst daaromtrent met de initiatiefnemer van het project. Het is echter 
maar de vraag of dit in het licht van de tweewegenleer (doorkruisingsleer) van de 
Hoge Raad is toegestaan. Door middel van het toepassen van de verruimde 
beslissingsgrondslag kunnen de noodzakelijke milieumaatregelen immers ook 
publiekrechtelijk worden afgedwongen, waarbij met name de juridische positie 
van derden sterker is ten opzicht van de privaatrechtelijke borging in een 
overeenkomst.   
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ellcapqrh6 ̀çåÅäìëáÉë=Éå=
~~åÄÉîÉäáåÖÉå=

6.1 fkibfafkd=

In de voorgaande hoofdstukken is onderzocht in hoeverre en op welke wijze een 
MER kan of moet doorwerken in een m.e.r-plichtig bestemmingsplan of 
projectbesluit. Daartoe is eerst het Europese recht, in het bijzonder de m.e.r-
richtlijn en de smb-richtlijn, en de implementatie van deze richtlijnen in de 
Nederlandse wetgeving onder de loep genomen. Bijzondere aandacht ging daarbij 
uit naar art. 7.35 lid 3 Wm welke bepaling een doorbreking van het 
specialiteitsbeginsel bewerkstelligt ten behoeve van de volledige doorwerking van 
de milieueffectbeoordeling in de besluitvorming. Vervolgens zijn de juridische 
mogelijkheden om milieumaatregelen dwingend voor te schrijven in 
bestemmingsplannen en projectbesluiten onderzocht. Dit is relevant voor de 
beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek. Voor zover 
milieumaatregelen reeds in bestemmingsplannen en projectbesluiten kunnen 
worden opgenomen is de toepassing van de verruimde beslissingsgrondslag op 
basis van 7.35 lid 3 immers niet nodig. Ook is aandacht besteed aan de 
mogelijkheid tot het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen in het 
bestemmingsplan en het projectbesluit en aan de privaatrechtelijke overeenkomst 
als alternatief voor de publiekrechtelijke voorwaardelijke verplichting. Tot slot is 
ingegaan op de vraag in hoeverre er een beroep mogelijk is op de verruimde 
beslissingsgrondslag indien milieumaatregelen niet in het bestemmingsplan of 
projectbesluit kunnen worden opgenomen. 
 
Dit laatste hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. 
Aan het eind van dit hoofdstuk zijn de bevindingen schematisch weergegeven in 
een stappenplan. 

6.2 `lk`irpfbp=

Hieronder presenteren wij de belangrijkste conclusies van het onderzoek. 

NK= bìêçéÉÉëêÉÅÜíäáàâ=â~ÇÉêW=ãKÉKêKJêáÅÜíäáàå=Éå=ëãÄJêáÅÜíäáàå=
Art. 8 m.e.r.-richtlijn en art. 8 smb-richtlijn beogen geen verschillende doorwerking 
van de milieueffectbeoordeling in de besluitvorming. De begrippen ‘in aanmerking 
nemen’ (m.e.r-richtlijn) en ‘rekening houden met’ (smb-richtlijn) dienen ons 
inziens op eenzelfde manier te worden uitgelegd. Onze belangrijkste conclusie is 
dat de richtlijnen er toe verplichten dat de resultaten van de 
milieueffectbeoordeling in ieder geval worden betrokken in de besluitvorming, 
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maar dat dit niet noopt tot het voorschrijven van milieumaatregelen in het m.e.r.-
plichtige besluit of plan.  

OK= fãéäÉãÉåí~íáÉ=áå=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=
In het nationale recht zijn de m.e.r-richtlijn en de smb-richtlijn geïmplementeerd in 
hoofdstuk 7 Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994. Het 
bestemmingsplan is aangewezen als m.e.r.-plichtig besluit en als m.e.r-plichtig 
plan en vervult in die zin een ‘dubbelrol’. Het projectbesluit is alleen aangewezen 
als m.e.r.-plichtig besluit. De verplichting van art. 8 m.e.r-richtlijn om de resultaten 
van de milieueffectbeoordeling bij de besluitvorming in aanmerking te nemen is 
geïmplementeerd in art. 7.35 Wm. Deze bepaling voorziet in het derde lid in een 
doorbreking van het specialiteitsbeginsel ten behoeve van de volledige 
doorwerking van het MER in de besluitvorming. Het betreft hier een bevoegdheid 
om het specialiteitsbeginsel te doorbreken en geen verplichting. Ons inziens is dit 
in overeenstemming met de m.e.r.-richtlijn, omdat de richtlijn er niet aan in de weg 
staat om de benodigde milieumaatregelen ook anderszins te verzekeren. Het is in 
dit licht niet verbazend dat ook de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak toelaat dat de doorwerking van het MER op een andere wijze 
wordt verzekerd. Wel is het van belang dat er geen tegenstrijdigheid mag ontstaan 
tussen de verschillende besluiten. 
 
Voor de m.e.r.-plichtige plannen ter implementatie van de smb-richtlijn is niet 
gekozen voor een verruimde beslissingsbevoegdheid. Het Europese recht verplicht 
hiertoe ons inziens ook niet.  

PK= sççêëÅÜêáàîÉå=ãáäáÉìã~~íêÉÖÉäÉå=áå=ãKÉKêKJéäáÅÜíáÖÉ=
ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå=Éå=éêçàÉÅíÄÉëäìáíÉå==

oìáãíÉäáàâ=êÉäÉî~åí==
Voor zover het milieubelang in ruimtelijk opzicht relevant is, kan met dat belang in 
het bestemmingsplan en projectbesluit (t.z.t. de omgevingsvergunning voor het 
afwijken van het planologisch regime) rekening worden gehouden en kunnen met 
oog daarop regels worden opgenomen. Van de bevoegdheid van art. 7.35 lid 3 Wm 
hoeft voor het voorschrijven van ruimtelijke relevante milieumaatregelen geen 
gebruik te worden gemaakt. In hoeverre ten behoeve van milieubelangen in 
bestemmingsplannen en projectbesluiten regels kunnen worden gesteld is evenwel 
nog niet uitgekristalliseerd. De nieuwe redactie van art. 3.1 lid 1 Wro alsmede 
uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak, lijken meer ruimte te laten voor 
het opnemen van milieugerelateerde bestemmingsplanregels dan voorheen.   

káÉí=êìáãíÉäáàâ=êÉäÉî~åí==
Indien uit het MER, dat in het kader van het m.e.r.-plichtige bestemmingsplan of 
projectbesluit is gemaakt, blijkt dat ter bescherming van niet ruimtelijk relevante 
milieubelangen milieumaatregelen noodzakelijk zijn, zal de bevoegdheid daartoe 
moeten worden gevonden in de verruimde beslissingsgrondslag van art. 7.35 lid 3 
Wm. Het moet dan gaan om maatregelen die nodig zijn ter bescherming van het 
milieu. Het bevoegd gezag heeft daarbij beoordelingsvrijheid. Milieumaatregelen 
die door het bevoegd gezag uitsluitend wenselijk of nastrevenswaardig worden 
geacht zijn niet noodzakelijk. Deze maatregelen hoeven en kunnen ons inziens dan 
ook niet met behulp van 7.35 lid 3 Wm in het bestemmingsplan of projectbesluit 
worden voorgeschreven. 
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Wanneer maatregelen strekken tot het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals 
grenswaarden, is de beoordelingsvrijheid van het bevoegd gezag ons inziens 
beperkt en kan worden verdedigd dat deze maatregelen in ieder geval 
noodzakelijk zijn. Streeft het bevoegd gezag een hoger ambitieniveau dan de 
geldende milieuregelgeving na, dan is het nog maar de vraag in hoeverre deze 
maatregelen met behulp van art. 7.35 lid 3 Wm in het bestemmingsplan of 
projectbesluit kunnen worden voorgeschreven. Ons inziens mag de geldende 
(milieu)regelgeving in ieder geval niet worden doorkruist.  

QK= aÉ=ïáàòÉ=ï~~êçé=ãáäáÉìã~~íêÉÖÉäÉå=áå=ãKÉKêKJéäáÅÜíáÖÉ=
ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå=Éå=éêçàÉÅíÄÉëäìáíÉå=âìååÉå=ïçêÇÉå=
îççêÖÉëÅÜêÉîÉå=

sççêï~~êÇÉäáàâÉ=îÉêéäáÅÜíáåÖÉå==
Bestemmingsplannen kunnen grondgebruikers niet dwingen tot het realiseren van 
een bestemming (toelatingsplanologie). Wel kunnen in een bestemmingsplan, voor 
zover ruimtelijk relevant, voorwaardelijke verplichtingen worden opgenomen. 
Belangrijke beperking daarbij is dat de degene die de bestemming wil realiseren 
wel feitelijk en juridisch in staat moet zijn om aan de voorwaardelijke verplichting 
te voldoen. Ook moet de voorwaardelijke verplichting voldoende rechtszeker zijn 
geformuleerd. 
Deze vereisten blijven ons inziens bij de toepassing van de verruimde 
beslissingsbevoegdheid van art. 7.35 lid 3 Wm onverkort gelden bij het vaststellen 
van bestemmingsplannen en projectbesluiten.  

ráíïÉêâáåÖëéäáÅÜí=çÑ=ïáàòáÖáåÖëÄÉîçÉÖÇÜÉáÇ==
Een andere mogelijkheid om de realisering van een bestemming afhankelijk te 
stellen van het treffen of getroffen zijn van een aantal milieumaatregelen is het 
opnemen van een uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan. De uitwerkings- en wijzigingsregels in het moederplan zullen 
dan de eis moeten bevatten dat het bestemmingsplan uitsluitend kan worden 
uitgewerkt of gewijzigd indien bepaalde milieumaatregelen getroffen zijn of zeker 
is gesteld dat deze zullen worden getroffen. In dergelijke voorschriften kunnen ook 
voorwaardelijke verplichtingen tot het treffen van milieumaatregelen worden 
opgenomen. Ook voor deze voorwaardelijke verplichtingen geldt dat deze 
rechtszeker moeten worden geformuleerd en dat het aannemelijk dient te zijn dat 
deze verplichtingen uitvoerbaar zijn.  

RK= ^åÇÉêëòáåë=îÉêòÉâÉêÇ==

p~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉ=ÄÉëäìáíÉå=
De noodzakelijke maatregelen hoeven gelet op de jurisprudentie niet in het m.e.r.-
plichtige bestemmingsplan of projectbesluit zelf te worden voorgeschreven, ook 
anderszins kan worden verzekerd dat de noodzakelijk geachte maatregelen 
worden getroffen. De formulering van art. 7.35 lid 3 Wm, waarin gebruikmaking 
van de verruimde beslissingsgrondslag is geformuleerd als een bevoegdheid, lijkt 
daar ook ruimte voor te bieden. Ook art. 8 m.e.r.-richtlijn verplicht naar ons 
oordeel niet tot het dwingend voorschrijven van de noodzakelijke 
milieumaatregelen in het m.e.r.-plichtige besluit zelf.  
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`çãéäÉãÉåí~áêÉ=éêáî~~íêÉÅÜíÉäáàâÉ=çîÉêÉÉåâçãëíÉå=
Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak kan worden afgeleid 
dat het treffen van (milieu)maatregelen ook door middel van een complementaire 
privaatrechtelijke overeenkomst kan worden verzekerd. In het licht van de door de 
Hoge Raad aangehangen tweewegenleer kunnen echter vraagtekens worden gezet 
bij deze jurisprudentie. Verdedigd kan namelijk worden dat de privaatrechtelijke 
weg van de complementaire overeenkomst de publiekrechtelijke weg van de 
voorwaardelijke verplichting doorkruist. Dit zou betekenen dat de complementaire 
overeenkomst niet kan worden gebruikt als alternatief voor de voorwaardelijke 
verplichting. 

SK= håÉäéìåíÉå=íçÉé~ëëáåÖ=~êíK=TKPR=äáÇ=P=tã=Éå=ë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉ=
ÄÉëäìáíÉå=

aìÄÄÉäÉ=ïÉííÉäáàâÉ=ÖêçåÇëä~Ö=
Indien de noodzakelijke milieumaatregelen zowel op grond van de verruimde 
beslissinggrondslag in het planologisch besluit als op grond van andere 
(milieu)regelgeving in een samenhangend besluit kunnen worden voorgeschreven, 
bestaat er een dubbele wettelijke grondslag voor het voorschrijven van dergelijke 
maatregelen. Daarmee bestaat het gevaar dat met betrekking tot de realisering van 
het m.e.r.-plichtige project tegenstrijdige besluiten worden genomen. Uitoefening 
van de verruimde beslissingsgrondslag kan in dat geval bovendien leiden tot een 
inbreuk op de bevoegdheden van bestuursorganen die zij op grond van de 
geldende (milieu)regelgeving hebben gekregen om het desbetreffende 
milieubelang te beschermen.  

sÉêîçäÖÄÉëäìáíîçêãáåÖ=
Zou echter worden aangenomen dat in het m.e.r.-plichtige planologische besluit 
uitsluitend milieumaatregelen kunnen worden voorgeschreven met betrekking tot 
die milieuaspecten die niet reeds in voldoende mate op grond van andere 
milieuregelgeving worden gewaarborgd, dan bestaat er geen dubbele wettelijke 
grondslag. Probleem is dan wel dat er bij het nemen van samenhangende besluiten 
geen uitdrukkelijke wettelijke verplichting bestaat om vervolgbesluiten pas te 
nemen nadat het MER is opgesteld en om daarmee vervolgens rekening te houden. 
Voor zover art. 3:2 en art. 3:4 lid 1 Awb dit probleem niet kunnen wegnemen, zou 
alsnog in dergelijke wettelijke verplichtingen kunnen worden voorzien. 

6.3 ^^k_bsbifkdbk=

Ter oplossing van de voorgaande knelpunten komen wij tot de volgende 
aanbevelingen. 
 
1. Overwogen kan worden de coördinatieregeling uit de Wro wettelijk voor te 

schrijven voor de realisering van m.e.r.-plichtige projecten. Dit biedt een 
oplossing voor de dubbele wettelijke grondslagproblematiek. Op die wijze kan 
worden bezien of in de totale besluitvorming rekening is gehouden met het 
MER. Noodzakelijke milieumaatregelen kunnen in het daarvoor meest 
geëigende wettelijke kader worden voorgeschreven, zodat er geen inbreuk 
hoeft te worden gemaakt op de bestaande bevoegdhedenstructuur. Bovendien 
dwingt de coördinatieregeling tot de onderlinge afstemming van 
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voorschriften, zodat tegenstrijdigheden in de besluitvorming kunnen worden 
voorkomen. 
Wanneer de Wabo in werking treedt zal de problematiek van de dubbele 
wettelijke grondslag afnemen, omdat de Wabo de meeste omgevingsrechtelijke 
toestemmingen in de omgevingsvergunning integreert en oorspronkelijk 
bevoegde organen door middel van een adviesrecht of een bevoegdheid tot het 
geven van een verklaring van geen bedenkingen de besluitvorming kunnen 
blijven beïnvloeden. De coördinatieregeling blijft echter ook na 
inwerkingtreding van de Wabo van betekenis voor de coördinatie van 
bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan met de 
omgevingsvergunning. Deze plannen zijn immers niet in de 
omgevingsvergunning geïntegreerd. 

 
2. Een andere oplossingsrichting die kan worden overwogen is dat uitsluitend in 

het m.e.r.-plichtige bestemmingsplan of het projectbesluit de noodzakelijke 
milieumaatregelen worden voorgeschreven (en dus niet in samenhangende 
besluiten). Dit zou kunnen worden geregeld bij amvb op grond van art. 7.35 lid 
7 Wm. Om de bestaande bevoegdhedenstructuur zoveel mogelijk te 
respecteren zou een bevoegdheid tot het geven van een verklaring van 
instemming kunnen worden geïntroduceerd, vergelijkbaar met het systeem 
van de Wabo.  
Aan die verklaring kunnen verschillende consequenties worden verbonden: 
hetzij het bevoegde orgaan hoeft met de verklaring in de 
vervolgbesluitvorming slechts rekening te houden, hetzij het m.e.r.-plichtige 
bestemmingsplan of projectbesluit kan zonder verklaring van instemming niet 
worden genomen en daarmee moet in de vervolgbesluitvorming rekening 
worden gehouden. De verklaring vervangt in geen van beide gevallen het 
samenhangende besluit. Zodra de Wabo in werking is getreden, is deze 
oplossingsrichting voor het projectbesluit uitsluitend nog relevant, indien voor 
een project deelvergunningen worden aangevraagd. Wanneer voor het gehele 
project één omgevingsvergunning wordt of, in geval van onlosmakelijke 
samenhang, moet worden aangevraagd, gaat het projectbesluit namelijk op in 
de omgevingsvergunning. Aangezien het bestemmingsplan niet wordt 
geïntegreerd in de omgevingsvergunning, blijft deze oplossingsrichting 
daarvoor, ook na de inwerkingtreding van de Wabo, relevant. 

 
3. Voor zover wordt gekozen voor verplichte toepassing van de 

coördinatieregeling uit de Wro of voor de nieuwe figuur van de verklaring van 
instemming is het probleem van de dubbele wettelijke grondslag en 
vervolgbesluitvorming opgelost. Indien niet voor deze oplossingen wordt 
gekozen, is nader onderzoek wenselijk naar de geschiktheid van het 
bestemmingsplan als m.e.r.-plichtig besluit. Uit het onderzoek is gebleken dat 
het bestemmingsplan niet in alle gevallen geschikt is om als m.e.r.-plichtig 
besluit te fungeren. Dat heeft te maken met het feit dat het bestemmingsplan 
eigenlijk geen vergunning is om een m.e.r.-plichtig project uit te voeren, maar 
algemene regels geeft voor het gebruik van de grond. Een bestemmingsplan 
kan zowel kaderstellend als uitvoeringsgericht zijn. Dat blijkt ook wel uit het 
feit dat het bestemmingsplan in het Besluit m.e.r. zowel als een m.e.r.-plichtig 
als een m.e.r-plichtig plan wordt aangemerkt. Het projectbesluit (of t.z.t. de 
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omgevingsvergunning) daarentegen is wel een echte vergunning en is 
doorgaans meer op uitvoering gericht dan het bestemmingsplan. Daardoor is 
de beoordeling van milieueffecten en het voorschrijven van milieumaatregelen 
in beginsel minder problematisch bij het nemen van projectbesluiten (of t.z.t. 
de omgevingsvergunning) dan bij de vaststelling van een bestemmingsplan.  

6.4 p`ebj^=

Het voorgaande wordt schematisch in de onderstaande figuur weergegeven. Het 
bovenste deel geeft aan op welke manier milieumaatregelen uit het MER kunnen 
worden voorgeschreven. Het onderste deel geeft de oplossingsrichtingen voor de 
problematiek van de dubbele wettelijke grondslag en vervolgbesluitvorming weer. 
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_fgi^db=1 aÉ=ÇççêïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉí=jbo=áå=ÉåâÉäÉ=~åÇÉêÉ=ãKÉKêKJ=
éäáÅÜíáÖÉ=ÄÉëäìáíÉå=Éå=éä~ååÉå=

NK= fåäÉáÇáåÖ=
In het Besluit m.e.r. zijn verschillende soorten besluiten en plannen als m.e.r.-
(beoordelings)plichtig aangewezen. Deze plannen en besluiten vinden hun 
grondslag in verschillende wetten die beogen verschillende belangen te 
beschermen. Afhankelijk van de wettelijke regeling waarop een m.e.r.-plichtig 
besluit berust, kunnen de resultaten van het MER op grond van deze wettelijke 
regelingen in meer of mindere mate in aanmerking worden genomen. Voor zover 
milieubelangen niet in aanmerking kunnen worden genomen, terwijl op grond van 
het MER moet worden geconcludeerd dat dit wel noodzakelijk is, zal art. 7.35 lid 3 
Wm derhalve uitkomst moeten bieden.171 
 
In het kader van dit onderzoek voert het te ver om van alle m.e.r.-plichtige 
besluiten en plannen te onderzoeken in hoeverre milieubelangen in de 
besluitvorming in aanmerking kunnen worden genomen. Om een indruk te geven 
zal dit voor een aantal plannen en besluiten worden bezien. 

OK= aÉ=ãáäáÉìîÉêÖìååáåÖ==
De milieuvergunning wordt in het Besluit m.e.r. regelmatig als m.e.r.-
(beoordelings)plichtig besluit aangewezen. De milieuvergunning is namelijk een 
besluit waarop afdeling 3.4 Awb en afdeling 13.2 Wm van toepassing is. Het 
toetsingskader van de milieuvergunning is beschreven in art. 8.8 Wm e.v.. Ter 
bescherming van het milieu kan de vergunning worden geweigerd of kunnen 
daaraan voorschriften worden verbonden.172 Het begrip ‘milieu’ heeft daarbij een 
zeer ruime strekking, waaronder ingevolge art. 1.1 lid 2 Wm in ieder geval wordt 
verstaan gevolgen voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de 
bescherming van mensen, dieren, planten en goederen, van water, bodem en lucht 
en van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden 
en van de beheersing van het klimaat, alsmede van de relaties daartussen.  Deze 
ruime definitie is het gevolg van een ingebrekestelling van de Commissie, die van 
oordeel was dat niet alle aspecten waarop de milieueffectbeoordeling moet zien 
onder de destijds geldende definitie te brengen was. Juist met het oog op een 
correcte implementatie van de ruime scope van de m.e.r.-richtlijn is het begrip 
verruimd.173  
 
Aangezien het begrip ‘milieu’ voor zowel hoofdstuk 7 als hoofdstuk 8 Wm 
dezelfde betekenis heeft, kan bij het verlenen van Wm-vergunningen volledig 
rekening worden gehouden met de resultaten van de milieueffectbeoordeling. Bij 

                                                                  
171 Tenzij men ervan uitgaat dat het desbetreffende milieubelang ook door middel van een 

samenhangend besluit of op een andere wijze kan worden behartigd. Zie hoofdstuk 5 paragraaf 5.3.  
172 Zie art. 8.10 lid 1 Wm en art. 8.11 lid 2 en 3 Wm. 
173 Zie Kamerstukken II 2004/05, 30 046, nr. 3, p. 2-4. 
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de verlening van een Wm-vergunning is doorbreking van het specialiteitsbeginsel 
als bedoeld in art. 7.35 lid 3 Wm derhalve niet nodig. Alle voorschriften, 
maatregelen en beperkingen ter bescherming van het milieu kunnen op grond van 
art. 8.11 lid 2 en 3 Wm reeds in Wm-vergunning  worden opgenomen. Ook kan de 
vergunning op grond van art. 8.10 in het belang van de bescherming van het 
milieu worden geweigerd.  
Een uitzondering daarop is de bescherming van het natuurbelang, voor zover dat 
door de Nbw 1998 en Ffw wordt beschermd. Daarbij is van belang dat 
natuurbelangen ook onder de reikwijdte van het brede begrip ‘milieu’ in de Wm 
vallen.174 Volgens vaste jurisprudentie kunnen deze ‘milieubelangen’ slechts 
worden beschermd voor zover deze belangen niet op grond de 
natuurbeschermingswetgeving worden beschermd.175  

PK= eÉí=ÖçÉÇâÉìêáåÖëÄÉëäìáí=îççê=ÇÉ=~~åäÉÖ=çÑ=ïáàòáÖáåÖ=î~å=
ï~íÉêëí~~íëïÉêâÉå=

De aanleg of wijziging van waterstaatswerken door de beheerder geschiedt 
overeenkomstig een door hem vast te stellen projectplan.176 Het projectplan bevat 
ten minste een beschrijving van het betrokken waterstaatswerk en de wijze waarop 
dat zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen 
voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige 
gevolgen van de uitvoering van het werk.  
 
Indien het een primaire waterkering of een bij provinciale verordening 
aangewezen waterkering betreft, is daarop de projectprocedure van de Waterwet 
van toepassing. In dat geval moet het projectplan worden goedgekeurd door 
gedeputeerde staten. Dit goedkeuringsbesluit is voor de aanleg of wijziging van 
een primaire waterkering en kustwerken alsmede de wijziging of uitbreiding van 
een zee-, delta- of rivierdijk in de in kolom 2 aangegeven gevallen aangewezen als 
een m.e.r.-(beoordelings)plichtig besluit. 177  
 
In het projectplan kunnen voorzieningen worden opgenomen gericht op ongedaan 
maken en beperken van nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 
Daaronder kunnen ook de in het MER voorgeschreven milieumaatregelen worden 
begrepen, aangezien de wetgever de voor te schrijven voorzieningen bewust niet 
heeft willen beperken.178 In zoverre is een doorbreking van het specialiteitsbeginsel 
niet nodig om de in de MER opgenomen milieumaatregelen in het projectplan op 
te nemen.179  
 

                                                                  
174 Zie art. 1.1 lid 2 sub a Wm. 
175 Zie bijvoorbeeld ABRvS 3 december 2009, M en R 2009, 36, m.nt. Bogaart. 
176 Art. 5.4 lid 1 Waterwet.  
177 Zie cat. 12.1 en 12.2 onderdeel C kolom 4 en cat. 12.1 en 12.2  onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 

m.e.r. 
178 Kamerstukken II 2007/08, 30 818, nr. 3, p.  
179 Enigszins vergelijkbaar is het tracébesluit, waarin eveneens de benodigde compenserende 

maatregelen kunnen worden opgenomen. Zie art. 11 lid 2 sub b Tracéwet. Ook bij het nemen van 

tracébesluiten is een beroep op art. 7.35 lid 3 Wm dus niet nodig.  
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Echter, niet het projectplan, maar het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten 
is het m.e.r.-plichtige besluit. Ingevolge art. 10:27 Awb kan uitsluitend 
goedkeuring worden onthouden wegens strijd met het recht. Wanneer het 
projectplan naar het oordeel van gedeputeerde staten ten onrechte niet voorziet het 
treffen van de in het MER opgenomen milieumaatregelen, kunnen zij aan het 
projectplan goedkeuring onthouden wegens strijd met art. 5.4 lid 2 Waterwet. 
Ingevolge deze bepaling moeten in het plan immers de voorzieningen worden 
opgenomen waarmee de nadelige gevolgen van de uitvoering van het plan worden 
voorkomen of beperkt. Het goedkeuringsbesluit zelf kan ingevolge art. 10:28 lid 2 
Awb evenwel niet onder voorwaarden worden verleend, zodat daarin de 
verplichting tot het treffen van milieumaatregelen of opnemen van dergelijke 
maatregelen in het projectplan niet kunnen worden voorgeschreven. Omdat het 
goedkeuringsbesluit berust op de Waterwet en de verruimde 
beslissingsbevoegdheid ingevolge art. 7.35 lid 3 Wm uitsluitend op de Waterwet 
betrekking kan hebben, kunnen de uit de Awb voortvloeiende beperkingen opzij 
worden gezet met behulp van art. 7.35 lid 3 Wm. Indien de maatregelen uit het 
MER volgens gedeputeerde staten ten onrechte niet in het projectplan zijn 
opgenomen, rest hen niets anders dan de onthouding van goedkeuring aan het 
projectplan. 

QK= aÉ=ï~íÉêîÉêÖìååáåÖ=~äë=ÄÉÇçÉäÇ=áå=~êíK=SKR=ëìÄ=Å=t~íÉêïÉí==
Op grond van art. 6.5 sub c Waterwet kan bij amvb een vergunningplicht in het 
leven worden geroepen voor het gebruik maken van rijkswaterstaatswerken en 
daaraan grenzende beschermingszones.180 In art. 6.12 Waterbesluit is een dergelijke 
vergunningplicht in het leven geroepen voor het gebruiken van de 
oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk. De vergunning moet ingevolge 
art. 6.21 Waterwet worden geweigerd, voor zover verlening daarvan niet 
verenigbaar is met de doelstellingen in art. 2.1 Waterwet. De in art. 2.1 Waterwet 
genoemde doelstellingen zijn: 
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met 
b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en 
c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Alleen ten behoeve van deze doelstellingen kan de watervergunning worden 
geweigerd of kunnen daaraan voorschriften en beperkingen worden verbonden.  
Deze doelstellingen zijn weliswaar ruim omschreven, maar daaronder zijn niet alle 
milieuaspecten te scharen die bij de milieueffectbeoordeling een rol kunnen spelen. 
Het is dan ook niet uitgesloten dat bij de m.e.r.-plichtige watervergunning voor het 
gebruik van rijkswaterstaatswerken op grond van de Waterwet niet alle resultaten 
van de milieueffectbeoordeling in aanmerking kunnen worden genomen. Voor 
zover ter bescherming van het milieu het verbinden van voorschriften of 
beperkingen aan de watervergunning nodig is voor de bescherming van het 
milieu, zal het bevoegde gezag een beroep moeten doen op art. 7.35 lid 3 Wm om 
die voorschriften en beperkingen van een wettelijke grondslag te voorzien. Als uit 

                                                                  
180 Deze vergunningplicht is vergelijkbaar met de vergunning ex art. 2 Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken. Zie cat. 5.1 t/m 5.3 kolom 4 Besluit m.e.r.  
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het MER blijkt dat de vergunning met het oog op de bescherming van het milieu 
moet worden geweigerd en de Waterwet biedt voor die weigering geen grondslag, 
zal art. 7.35 lid 3 sub b Wm soelaas moeten bieden. 
 
Voor handelingen die plaatsvinden in watersystemen binnen de Nederlandse 
exclusieve economische zone wordt het belangenkader van art. 2.1 Waterwet 
uitgebreid door art. 6.11 Waterwet. Ter bescherming van andere belangen dan 
genoemd in art. 2.1 Waterwet kan de vergunning worden geweigerd of kunnen 
daaraan voorwaarden, beperkingen en voorschriften worden verbonden, voor 
zover deze belangen niet door andere wetgeving worden beschermd.181 Door het 
verruimde belangenkader is een beroep op art. 7.35 lid 3 Wm wellicht minder snel 
aan de orde.  

RK= aÉ=ï~íÉêîÉêÖìååáåÖ=~äë=ÄÉÇçÉäÇ=áå=~êíK=SKO=äáÇ=N=t~íÉêïÉí=
EäçòáåÖëîÉêÖìååáåÖF=

Ingevolge art. 6.2 lid 1 Waterwet is het verboden om zonder vergunning van de 
minister van V en W stoffen te brengen in oppervlaktewaterlichamen.182 Deze 
vergunning is evenals de milieuvergunning een besluit waarop afdeling 3.4 Awb 
en afdeling 13.2 Wm van toepassing is.183  Naast het reeds besproken 
belangenkader van art. 2.1 Waterwet is op de watervergunning voor het lozen 
ingevolge art. 6.26  lid 1 Waterwet eveneens het toetsingskader van art. 8.8 Wm e.v. 
(grotendeels) van toepassing. Van belang is dat art. 7.35 lid 3 Wm van toepassing is 
indien de watervergunning eerder nodig is dan de Wm-vergunning (art. 8 Besluit 
mer). Met behulp van art. 7.35 lid 3 kan het specialiteitsbeginsel worden 
doorbroken, behalve voor zover het de Wm-vergunning en de 
Kernenergiewetvergunning betreft. Dit laatste vloeit voort uit art. 7.35 lid 6 Wm. 
De milieumaatregelen kunnen in veruit de meeste gevallen in de Wm-vergunning 
worden voorgeschreven, omdat de m.e.r-plichtige activeiten, waarvoor de 
Watervergunning als merplichtig besluit is aangewezen, vrijwel altijd in een 
inrichting zullen plaatsvinden. 

SK= aÉ=ëíêìÅíììêîáëáÉ=~äë=ÄÉÇçÉäÇ=áå=ÇÉ=têç=
De structuurvisie wordt in het Besluit m.e.r. veelvuldig aangewezen als m.e.r.-
plichtig plan. In een structuurvisie stellen de gemeenteraad, provinciale staten of 
de minister van VROM (tezamen met de ministers wie het mede aangaat) ten 
behoeve van een goede ruimtelijke ordening de hoofdlijnen van de voorgenomen 
ontwikkelingen voor een bepaald gebied vast en moeten zij aangegeven op welke 
wijze zij de voorgenomen ontwikkelingen willen verwezenlijken. Ook kunnen 
structuurvisies worden vastgesteld voor specifieke aspecten van het ruimtelijke 
beleid, zoals een structuurvisie Verkeer en vervoer.  
 
De structuurvisie is een strategisch plan dat kaderstellend is voor (ruimtelijke) 
besluiten die ter uitvoering van de structuurvisie moeten worden genomen. De 
structuurvisie is beleidsmatig van karakter en is niet bindend voor andere 
overheden of voor burgers. Een structuurvisie kan hooguit zelfbinding 
bewerkstelligen voor het vaststellende orgaan. Het strategische en beleidsmatige 
                                                                  
181 Zie art. 6.21 Waterwet. 
182 Art. 6.2 lid 1 Waterwet vervangt de vergunningplicht uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
183 Zie art. 6.16 lid 1 Waterwet. 
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karakter van de structuurvisie biedt volgens de memorie van toelichting bij de Wro 
alle ruimte voor het daarin opnemen van een omgevingsvisie waarin voor een 
brede integrale benadering van de fysieke leefomgeving kan worden gekozen.184 Bij 
de vaststelling van de structuurvisie kan derhalve met vele belangen rekening 
worden gehouden.  
 
Een structuurvisie leent zich naar zijn aard niet voor het dwingend voorschrijven 
van milieumaatregelen. Gelet op de doelstelling van de smb-richtlijn om 
strategische plannen aan een milieueffectbeoordeling te onderwerpen, waarvan 
kenmerkend is dat nog niet in detail vaststaat op welke wijze activiteiten mogen 
worden uitgevoerd, ligt het bovendien niet voor de hand dat de smb-richtlijn eist 
dat in m.e.r.-plichtige plannen gedetailleerde uitvoeringsmaatregelen moeten 
kunnen worden voorgeschreven. De bindende besluitvorming die in een later 
stadium nodig is om het strategische beleid uit te voeren, zoals de vaststelling van 
een bestemmingsplan of het nemen van een projectbesluit, is daarvoor een 
geschikter besluitvormingsniveau.185  
 
 

                                                                  
184 Kamerstukken II 28 916, nr. 3, p. 15-16. 
185 Vgl. Soppe 2005, p. 295. 
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