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1 Aanleiding tot het onderzoek
De idee van functiemenging en verdichting in het stedelijk gebied, als tegenhanger van een
‘uiteengelegde’ verstedelijking, mag zich al enkele decennia in een grote belangstelling
verheugen onder beleidsmakers en planologen. Dit concept wordt ook aangeduid als ‘de
compacte stad’. Met de idee van de compacte stad wordt gedoeld op de concentratie en
menging van functies zoals wonen, werken en recreëren in het stedelijk gebied, waarbij de
goede leefkwaliteit in dat gebied blijft gewaarborgd. Het gebruiken van de (vrijkomende)
ruimte van oude bedrijfsterreinen, voormalige kazernes, havengebieden of andere
braakliggende gebieden in de stad; het overkluizen1 van wegen; ondergronds bouwen of juist
de hoogte in; nieuwe woon-werkgebieden dichtbij de stad realiseren en het vernieuwen van
verloederde buurten, zijn alle voorbeelden van mogelijkheden om het stedelijk gebied volgens
de compacte-stadgedachte te verdichten. De invulling van het concept van de compacte stad
is daarbij in de loop der tijd geëvolueerd, zo kwam er meer aandacht voor groen in de stad
en voor verstedelijking op een groter schaalniveau (zoals verstedelijking volgens zogenoemde
stedennetwerken, een Deltametropool of in ‘stedelijke regio’s’).2 Thans staat in het bijzonder
ook de vraag centraal of de beoogde stedelijke ontwikkeling daadwerkelijk voorziet in een
regionale behoefte. Ook daarbij is de inzet een compacte verstedelijking.3
Door compact te bouwen wordt beoogd de verstedelijking van het buitengebied te voorkomen
en zo bestaande natuur- en landelijke gebieden te sparen. De milieueffecten van verstedelijking
en het verlies van biodiversiteit buiten de steden worden daarmee beperkt. Andere beoogde
voordelen van compact bouwen zijn de mogelijke besparingen van energiegebruik, het
beperken van de mobiliteit en de vergroting van het draagvlak voor stedelijke voorzieningen
waardoor de leefkwaliteit in de stad verbetert. In die zin zou ook sprake zijn van een duurzame
stedelijke ontwikkeling.4
De uitvoering van het verstedelijkingsbeleid stuit echter op een conflict tussen ruimtelijk
beleid en milieubeleid.5 Enerzijds wordt gestreefd naar een multifunctionele compacte invulling
van het stedelijke gebied, waarmee de ruimtelijke kwaliteit gediend zou zijn. Anderzijds ontstaat
in een compacte stad een opeenstapeling van milieubelasting waardoor de leefkwaliteit in de

1

Dit is het overdekken van wegen met bebouwing. Een voorbeeld is het tunneldak over de A4 DelftSchiedam dat wordt ingericht voor sport en recreatie, zie o.a. ABRvS 6 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR0472
en ABRvS 12 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2986.

2

Zie hoofdstuk 2.

3

Zie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Kamerstukken II 2011/12, 32 660, nr. 50, p. 60. Dit is in de vorm
gegoten van de zogenoemde ‘ladder van duurzame verstedelijking’ en vastgelegd in art. 3.1.6, lid 2 Bro.

4

Zie o.a. OECD (2012), p. 57 e.v.

5

Zie voor één van de eerste overzichten van de verschillende ‘beleidsconflicten’ die spelen bij de compacte
stad: Bartelds & De Roo (1995).
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stad onder druk kan komen te staan. De aanwezigheid van bestaande ‘hinderveroorzakers’,
zoals een spoorwegemplacement, een verkeersweg of industrie, kan beperkingen opleggen
aan de ruimtelijke ontwikkeling. Indien bijvoorbeeld sprake is van geluidsproblematiek of
veiligheidsrisico’s gelden vaak afstandsnormen of zones en kan een intensief gebruik van de
ruimte niet altijd worden gerealiseerd. De essentie van het concept van de compacte stad is
immers dat milieuproblemen niet kunnen worden opgelost door het aanhouden van afstand
tussen hinderveroorzakers en milieugevoelige functies.
Zowel op Europees als op nationaal niveau is het creëren van compacte, duurzame, steden
een belangrijk beleidsdoel, waarbij het tegengaan van een verdere verstedelijking (‘urban
sprawl’)6 en het creëren van een goed leefmilieu in de steden centraal staan. Op Europees
niveau gaat het daarbij vooral om beleidsstrategieën waarbij een integrale benadering
wordt bepleit. Zo vereiste het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Commissie het
opstellen van een Thematische strategie voor het stadsmilieu.7 Deze is in 2006 opgesteld
met als belangrijkste doel ‘bij te dragen aan een betere levenskwaliteit door middel van een
geïntegreerde aanpak die voornamelijk op stedelijke gebieden is gericht.’8 Daarbij worden
de bevoegde autoriteiten gestimuleerd om een specifiek instrument te gebruiken: een
geïntegreerd lokaal milieubeleidsplan. De EU ondersteunde de geïntegreerde aanpak door
middel van het stimuleren van het uitwisselen tussen de lidstaten van ‘best practices’ en
financiële ondersteuning. De geboden maatregelen zouden het bestaande milieubeleid en
de bestaande milieuwetgeving van de EU op lokaal niveau moeten helpen verbeteren.9 In de
evaluatie in augustus 2011 van het Zesde Milieuactieprogramma wordt echter geconcludeerd
dat de Thematische strategie voor het stadsmilieu geen impact heeft gehad op het bereiken
van de doelstelling van het Zesde Milieuactieprogramma om de milieukwaliteit van de stad
te verbeteren.10 Tot wetgevingsinitiatieven (met het oog op een geïntegreerde benadering)
heeft deze conclusie evenwel (nog) niet geleid. Thans is het Zevende Milieuactieprogramma
vastgesteld, waarin het verbeteren van de duurzaamheid van EU-steden één van de prioritaire
doelstellingen is. In dit programma wordt wederom gepleit voor een geïntegreerde benadering
voor stedelijke ruimtelijke ordening, waarin naast economische en sociale kwesties wordt
rekening gehouden met milieuoverwegingen op de lange termijn.11 Daarbij wordt onder
meer ingezet op de ontwikkeling van en overeenstemming over duurzaamheidscriteria
6

Zie bijv. European Environment Agency (2016).

7

COM (2001) 31 def.

8

Thematische strategie voor het stadmilieu, COM (2005)718 def.

9

Tmatische strategie voor het stadsmilieu, COM (2005)718 def, p. 3.

10

The Sixth Community Environment Action Programme. Final Assessment, COM (2011) 531 final, p. 6.

11

Europese Commissie, Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet. Besluit nr. 1386/2013/EU, in het
bijzonder overweging 93.
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voor steden.12 Het tegengaan van verstedelijking staat ook centraal in het EU-beleid inzake
‘bodemafdekking’. In de Thematische Strategie Bodem van de Europese Commissie13 is
bodemafdekking aangemerkt als een ernstig probleem op EU-niveau. De Europese Commissie
heeft in 2012 richtsnoeren vastgesteld waarin voorbeelden van ‘best practices’ zijn beschreven
inzake het beperken, verzachten en compenseren van bodemafdekking.14 Centrale elementen
daarbij zijn een geïntegreerde benadering voor grondbeheer en de ontwikkeling van regionale
benaderingen waarbij rekening wordt gehouden met ongebruikte middelen op lokaal niveau
zoals leegstaande gebouwen of ‘brownfields’.
Op nationaal niveau zijn verschillende specifieke beleids- en wetgevingsinitiatieven in gang
gezet die relevant zijn voor het realiseren van een compacte, duurzame, stedelijke ontwikkeling.
In 1993 is het project Stad en Milieu gestart met als doel de knelpunten die zich voordoen bij
de realisering van het concept van de compacte stad te inventariseren en oplossingen aan
te dragen voor de gevonden problemen. Dit project is uitgemond in de Interimwet stad-enmilieubenadering15 die het mogelijk maakt om ten behoeve van een zuinig en doelmatig
ruimtegebruik af te wijken van milieukwaliteitsnormen. Ook de Crisis- en Herstelwet (Chw)
bevat een relevant instrumentarium ten aanzien van de idee van de compacte stad. In hoofdstuk
2 Chw is een regeling inzake ontwikkelingsgebieden opgenomen die het mogelijk maakt onder
andere (tijdelijk) af te wijken van milieukwaliteitseisen met het oog op het versterken van een
duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling in samenhang met het totstandbrengen
van een goede leefkwaliteit. Beide wetten laten - gelijk het Europese beleid - een integrale
benadering zien, waarbij in het bijzonder in de Crisis- en herstelwet een programmatische
aanpak centraal staat. De idee van de compacte stad is voorts te herkennen in de zogenoemde
‘ladder voor duurzame verstedelijking’ welke is opgenomen als motiveringsvereiste in art. 3.1.6
lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening. Hierin zijn met het oog op een zuinig ruimtegebruik
eisen gesteld aan de inhoud van de toelichting van het bestemmingsplan waarin een nieuwe
stedelijke ontwikkeling is voorzien. In deze ladder wordt de voorkeur uitgesproken voor
ontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied.

Schaarsteverdeling: milieugebruiksruimte
Het creëren van ruimte voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij tegelijkertijd sprake is
12

Op 30 mei 2016 is in Amsterdam door de EU ministers (‘for urban matters’) overeenstemming bereikt
over het vaststellen van een Urban Agenda for the EU, de ‘Pact of Amsterdam’ (beschikbaar via www.
urbanagendaforthe.eu). Eén van de prioriteiten is ‘Sustainable use of land and Nature-Based solutions’.

13

COM (2006)231. Zie ook het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa, COM (2011) 571.

14

Europese Commissie, Richtsnoeren inzake de beste praktijken om bodemafdekking te beperken, te
verzachten en te compenseren, 15 mei 2012, SWD(2012) 101 final/2. Bodemafdekking wordt daarin
beschreven als ‘het permanent bedekken van een stuk grond en de bodem ervan met ondoorlatend
kunstmatig materiaal, zoals asfalt en beton’.

15

Stb. 2006, 37.
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van een goede milieukwaliteit, is essentieel voor het realiseren van de idee van de compacte
stad. In relatie tot de te behalen milieukwaliteit in een gebied wordt in dit verband ook wel
meer specifiek de term ‘milieuruimte’ of ‘milieugebruiksruimte’ gehanteerd. Ook wordt
soms, als tegenhanger, de term ‘vervuilingsruimte’ gehanteerd.16 De VROM-raad17 heeft
in het advies ‘Ontwikkelen door herschikken’ al aangegeven wat in de praktijk met de term
milieugebruiksruimte wordt bedoeld:
‘die ruimte (..) die gebruikt kan worden totdat de heersende norm wordt overschreden. Zolang
de norm niet is overschreden resteert een bepaald deel van de totale milieugebruiksruimte voor
eventuele additionele milieubelastende activiteiten (.)’.18

Door milieuruimte te creëren kunnen derhalve nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan.
De VROM-Raad zocht in het advies naar ruimte voor ontwikkelingen waarbij de gestelde
milieukwaliteitsnormen het uitgangspunt vormen. Andere regelingen, zoals de Interimwet
stad-en-milieubenadering, gaan juist uit van een versoepeling van de normen.
In de Crisis- en herstelwet is in art. 2.1 een expliciete definitie van het begrip
‘milieugebruiksruimte’ opgenomen:19
‘binnen een ontwikkelingsgebied aanwezige marge tussen de bestaande milieukwaliteit en de
voor dat gebied geldende milieukwaliteitsnormen, die kan worden benut voor milieubelastende
activiteiten.’

Beoogd wordt met de regeling inzake ontwikkelingsgebieden het vrijmaken van
milieugebruiksruimte hand in hand te laten gaan met meer bestuurlijke manoeuvreerruimte,
‘zodat er voor bestuurders meer te kiezen valt’.20 De lokale overheid wordt ruimere
mogelijkheden geboden om milieuruimte te creëren.
Ook in andere wetgeving komt het begrip milieu(gebruiks)ruimte voor, bijvoorbeeld in de
luchtvaartwetgeving,21 zonder dit begrip overigens nader te omschrijven. De achtergrond is
hier gelijk; het gaat om de ruimte tot aan de (geluid)normen die, in dit geval door de luchthaven,

16

Dit is meer gezien vanuit het perspectief van de ‘vervuiler’. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2005/06,
30 489, nr. 8, p. 6 in verband met luchtkwaliteitsnormen of Van Rijswick (2008), o.a. p. 9 in verband met
waterkwaliteit. In Backes, Keessen & Van Rijswick (2012) worden beide termen gehanteerd.

17

Thans Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

18

VROM-Raad (2009), p. 16.

19

In vervolg op het advies van de VROM-Raad, zie ook Kamerstukken II 2009/10, 30 844, nr. 47, p. 2.
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Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 12.

21

Zie bijv. aanhef Wijzigingswet Wet luchtvaart, Stb. 2008, 561.
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kan worden benut. In de nieuwe Omgevingswet22 is het verdelen van de gebruiksruimte of
milieugebruiksruimte een centraal thema. De begrippen worden niet in de wet zelf gehanteerd,
maar wel (veelvuldig) in de parlementaire stukken behorend bij de wet. Er is ook een expliciete
omschrijving opgenomen van de begrippen in de Memorie van Toelichting. ‘Gebruiksruimte’
wordt daarin omschreven als ‘binnen een gebied aanwezige juridische ruimte voor activiteiten
in de leefomgeving’ en ‘milieugebruiksruimte’ als ‘gebruiksruimte voor milieuaspecten’.23
Overigens wordt in wetgeving ook de term ‘ontwikkelingsruimte’ gehanteerd, zie in het bijzonder
de Natuurbeschermingswet 1998 waarin deze term wordt gehanteerd in de bepalingen over een
programmatische aanpak ten aanzien van stikstofdepositie. Ook in de jurisprudentie, overigens
zonder nadere definiëring, komt deze term voor. 24

In de jurisprudentie worden de termen ‘milieuruimte’ en ‘milieugebruiksruimte’ regelmatig
expliciet gehanteerd, zowel in milieu- als in ruimtelijke- ordeningsuitspraken. De begrippen
worden in deze uitspraken evenwel niet nader ingevuld. Het gaat veelal om de milieu(gebruiks)
ruimte van een individuele inrichting of inrichtingen, al dan niet gelegen op een bedrijventerrein.
Zo rees in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 25 augustus 2010 de vraag of
bij de toepassing van de NER een reeds bestaande mengvoederfabriek, ook wanneer deze wordt
uitgebreid, meer ‘milieuruimte’ wordt geboden dan een geheel nieuwe mengvoederfabriek25 en
in een uitspraak van 3 oktober 2007 vreesden twee grote bedrijven (Cargill en Igma) door ‘de komst
van de nieuwe woningen uit een oogpunt van geluid in hun milieuruimte te zullen worden beperkt’.26

Het begrip ‘milieugebruiksruimte’ kan derhalve beperkt worden ingevuld, bijvoorbeeld enkel
de ‘milieuruimte’ binnen een vergunning. Of juist ruim zoals ‘de maximaal toelaatbare schade
aan het milieu.’27 In dit boek sluit ik aan bij de bredere omschrijving, zoals die van de VROMRaad. Daarbij gaat het in dit onderzoek vooral om de milieugebruiksruimte in een bepaald
gebied.

22

Stb. 2016, 156.

23

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 388.

24

Bijvoorbeeld de ‘ontwikkelingsruimte’ voor bestaande bedrijven op een bedrijventerrein (ABRvS 28 oktober
2015, ECLI:NL:RVS:2015:318) of een bestemmingsplan voor het landelijk gebied waarin aan bestaande
functies ‘ontwikkelingsruimte’ wordt geboden (Vz. ABRvS 30 november 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO6593).

25

ABRvS 25 augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN4945.

26

ABRvS 3 oktober 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB4717. Zie voor andere voorbeelden ABRvS 4 juni 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:2023, ABRvS 23 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM8804 en ABRvS 28 januari 2009,
ECLI:NL:RVS:2009:BH1152.

27

Zie ook VROM-raad (2009), p. 16.

18

Inleiding

Gelet op het feit dat de druk op de schaarse ruimte in ons land almaar toeneemt28 is de vraag
gerechtvaardigd of het omgevingsrechtelijke instrumentarium voldoende is toegesneden op
het realiseren van het concept van de compacte stad. Daarbij gaat het in het bijzonder om
het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet milieubeheer (Wm) en
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ook is specifieke wetgeving waarin
relevante milieukwaliteitsnormen zijn opgenomen relevant en kunnen uit het Europese
recht, bijvoorbeeld de verplichtingen uit de richtlijn luchtkwaliteit en de richtlijn industriële
emissies, begrenzingen voortvloeien. Deze vraag is in het bijzonder actueel gelet op de
nieuwe Omgevingswet, waarin de spanning tussen ruimtelijke ontwikkelingen en specifieke
kwaliteitseisen een belangrijk thema is.
Dit boek vormt de weerslag van een onderzoek naar de vraag in hoeverre het omgevingsrechtelijke
instrumentarium toereikend is om een compacte stedelijke ontwikkeling te verwezenlijken.
Onderzocht wordt welke knelpunten in het omgevingsrechtelijk instrumentarium zich voordoen
bij de realisering van de idee van de compacte stad en er worden uitgangspunten geformuleerd
voor oplossingsrichtingen die deze knelpunten wegnemen. Op basis van deze uitgangspunten
worden aanbevelingen gedaan ter verbetering. Dit onderzoek beoogt daarmee een bijdrage
te leveren aan het nodige zuinige gebruik van de schaarse ruimte in ons land, waarbij een
verantwoord niveau van milieubescherming is gegarandeerd.

2 Probleemstelling en afbakening
In aansluiting op het voorgaande kan de centrale vraag van dit onderzoek als volgt worden
geformuleerd:
In hoeverre ondersteunt het omgevingsrechtelijk instrumentarium de idee van de compacte,
duurzame, stad en hoe kunnen eventuele knelpunten worden weggenomen?
De vraag naar mogelijkheden van realisering van de idee van de compacte stad wordt niet op
alle denkbare onderwerpen onderzocht. Er zijn keuzes gemaakt, waarbij de nadruk is gelegd op
de juridische knelpunten die samenhangen met de gevolgen van de menging en concentratie
van functies in het stedelijk gebied. Daarbij gaat het in het bijzonder om de beperkingen van

28

Daarbij zijn er regionale verschillen. Naar verwachting groeit de bevolking in de periode 2010-2025
in de randstadprovincies met 700.000 inwoners. Deze groei vindt vooral plaats in de steden (bijv.
Amsterdam met ruim 110.000 inwoners). Na 2025 zet de groei in de randstadprovincies door, maar wel
in een lager tempo, http://www.regionalebevolkingsprognose.nl/rapportages/Persbericht_Regionale_
Prognose_20112040.pdf.
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het realiseren van een compacte stad als gevolg van door mensen ontstane verontreiniging.
In dit boek blijft de soorten- en gebiedenbescherming buiten beschouwing. Wat betreft de
gebiedenbescherming is deze keuze gemaakt vanwege het feit dat in de (binnen)stedelijke
gebieden zelden sprake zal zijn van beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Met betrekking
tot de soortenbescherming is eerder voorstelbaar dat de aanwezigheid van een beschermde
soort belemmeringen kan opleveren voor een ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk
gebied. Dit is evenwel niet een specifiek probleem waar dit onderzoek op ziet. Dit onderzoek
concentreert zich immers op de beperkingen die de idee van de compacte stad met zich
meebrengt om afstand aan te houden tussen verschillende functies en de mogelijkheden om
in dit verband milieugebruiksruimte te creëren om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk
te maken. Ook het waterbeheer (zowel kwalitatief als kwantitatief) heeft geen plaats in dit
onderzoek. De normen inzake de waterkwaliteit vormen niet een specifieke belemmering voor
een compacte en gemengde stedelijke bebouwing. De lozingen in het stedelijk gebied betreffen
met name lozingen op de riolering, waarbij de lokale effecten beperkt zijn. Het kwantitatieve
waterbeheer doet, net als de stedelijke ontwikkeling, een beroep op de schaarse ruimte (denk
bijvoorbeeld aan waterberging). Dit is evenwel niet een specifiek compacte-stadprobleem en
valt dan ook buiten de reikwijdte van dit onderzoek.29
Het probleem van schaarse ruimte is vanzelfsprekend niet alleen ten aanzien van de stedelijke
ontwikkeling aan de orde. De kern van de problematiek betreft de wens tot het dicht bij elkaar
realiseren van functies die strijdig met elkaar kunnen zijn. Dit boek concentreert zich op het stedelijk
gebied, maar dit neemt niet weg dat oplossingen mogelijk ook breder toepasbaar kunnen zijn. De
onderzoeksvraag raakt aan algemene juridische vraagstukken of dilemma’s die aan de orde zijn daar
waar een beroep wordt gedaan op de schaarse ruimte ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen,
waarbij tevens de normen voor een aanvaardbare milieukwaliteit moeten worden behaald.

3 Methode van onderzoek
Ter beantwoording van de probleemstelling van dit onderzoek is relevante literatuur,
jurisprudentie en regelgeving bestudeerd. Daarbij is niet alleen onderzocht in hoeverre met
behulp van het huidige omgevingsrechtelijke instrumentarium de idee van de compacte stad
kan worden gerealiseerd en welke knelpunten zich daarbij voordoen. Ook is op dit punt het
instrumentarium van het recht dat er naar redelijkerwijze verwachting aankomt onderzocht:
de Omgevingswet. Het onderzoek naar dit toekomstige recht spitst zich met name toe op een
toetsing aan de Omgevingswet van de uitgangspunten voor oplossingsrichtingen.

29
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Zie uitgebreid hierover Groothuijse (2009).
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Aangezien het begrip ‘de idee van de compacte stad’ centraal staat in dit onderzoek verdient
dit een nadere afbakening. Aan dit concept is zowel in de (met name planologische) literatuur
als in beleidsstukken inhoud gegeven. Daaruit zijn de belangrijkste elementen van dit concept
af te leiden. In hoofdstuk 2 wordt op basis van deze literatuur en dit beleid een werkdefinitie
geformuleerd en aangegeven welke elementen van de idee van de compacte stad centraal staan
in dit onderzoek. Hiermee wordt een nadere precisering van de probleemstelling gegeven.
Het onderzoek is afgesloten op 1 juli 2016. Ontwikkelingen van latere datum konden slechts
incidenteel worden meegenomen. Dit betekent ook dat de amvb’s ter uitvoering van de
Omgevingswet niet zijn meegenomen in het onderzoek.30 Wel is in hoofdstuk 6 en 7 soms een
doorkijkje gegeven op basis van de ontwerp-amvb’s.

4 Opzet
Hoofdstuk 2 bevat een nadere verkenning van de planologische en beleidsmatige achtergrond
van het concept van de compacte stad. Dit hoofdstuk resulteert in een werkdefinitie van het
concept van de compacte stad. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht in hoeverre en op welke
wijze met het bestaande omgevingsrechtelijke instrumentarium de schaarse milieuruimte
in de compacte stad wordt verdeeld. Het gaat daarbij vooral om het instrumentarium van
de Wro, de Wm en de Wabo. De nadruk ligt daarbij op de ruimte die de instrumenten bieden
voor afstemming tussen het milieuspoor en het ruimtelijke spoor en de wijze waarop de
karakteristieken van de omgeving van de te reguleren activiteiten worden meegewogen in de
besluitvorming. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de normstelling in het effectgerichte spoor:
de milieukwaliteitsnormen. Deze normen geven aan welke kwaliteit een bepaald onderdeel van
het milieu op een bepaald moment dient te hebben bereikt. Daarmee beperken deze normen
de milieugebruiksruimte in de compacte stad en creëren in die zin de vraag naar de wijze van
verdeling van die milieugebruiksruimte. De vraag wordt beantwoord wat de betekenis is van
milieukwaliteitsnormen voor (ruimtelijke) keuzes of beslissingen met het oog op de compacte
stad. In hoofdstuk 5 worden de reeds bestaande mogelijkheden in het omgevingsrechtelijke
instrumentarium om milieugebruiksruimte te creëren geanalyseerd. Daarbij wordt ingegaan
op de mogelijkheden in het reguliere omgevingsrechtelijke instrumentarium om zogenoemde
‘bestaande rechten’ te beperken en op specifieke wetgeving gericht op het creëren van
milieugebruiksruimte zoals de Interimwet stad-en-milieubenadering en de regeling inzake
ontwikkelingsgebieden in de Crisis- en herstelwet. In hoofdstuk 6 worden op basis van

30

De vier ontwerp-amvb’s zijn te raadplegen via www.internetconsultatie.nl. Het betreft de
consultatieversies van het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten
leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.
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het onderzoek in de voorgaande hoofdstukken uitgangspunten voor oplossingsrichtingen
geformuleerd. Daarbij wordt ook onderzocht in hoeverre deze uitgangspunten vorm
(kunnen) krijgen onder de Omgevingswet. Het boek sluit in hoofdstuk 7 af met conclusies en
aanbevelingen.
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Hoofdstuk 2

De compacte stad;
begrippen en beleid
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1 Inleiding
Om een bespreking van de juridische invulling van de idee van de compacte stad mogelijk te
maken is het noodzakelijk het begrip `compacte stad’ verder af te bakenen. Hiermee wordt ook
de probleemstelling nader gepreciseerd. In dit hoofdstuk ga ik hiertoe in op de planologische
en beleidsmatige aspecten van het concept van de compacte stad. De kenmerken van een
compacte stad en de doelstellingen van dit concept staan hierbij centraal. In paragraaf 2 wordt
ingegaan op de planologische aspecten van de compacte stad. In de paragrafen 3 en 4 worden
de doelstellingen van het concept van de compacte stad nader vastgesteld aan de hand van
een overzicht van het geformuleerde beleid op nationaal niveau. Hierbij wordt zowel op het
ruimtelijke- als het milieubeleid ten aanzien van de compacte stad ingegaan. Het hoofdstuk
sluit af met een (werk)definitie van compacte stad.

2 Planologische aspecten van de compacte stad
Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de vorige eeuw kwam in Nederland als tegenhanger
van het concept van de uiteengelegde stad31 de idee van de compacte stad in de belangstelling.
In deze paragraaf wordt beschreven hoe in de literatuur inhoud wordt gegeven aan de idee
van `de compacte stad’. Daarbij moet worden opgemerkt dat een eenduidige definitie niet
eenvoudig is te geven. Het concept kent verschillende invullingen, waarbij met name de
schaal van verstedelijking en de mate van dichtheid kan worden bediscussieerd. Wel kunnen
op basis van de literatuur de belangrijkste kenmerken van het concept van de compacte stad
worden geformuleerd. Het is goed om op te merken dat de idee van de compacte stad zeker
niet een puur nationaal concept is. Het is een verstedelijkingsconcept dat internationaal wordt
gehanteerd (en bediscussieerd) met het oog op een duurzame stedelijke ontwikkeling.
Dantzig en Saaty worden in de literatuur als degenen beschouwd die de term ‘compacte stad’
introduceerden. Teneinde de stad weer aantrekkelijker te maken om in te wonen stelden zij in
1973 in hun boek ‘Compact city. A plan for a liveable urban development’ twee uitgangspunten
centraal.32 De mens zou meer gebruik moeten maken van de zogenaamde verticale dimensie:
het leven in de stad moet verdeeld worden over verschillende lagen (de principle of space). Ook
zou de mens af moeten van het dag en nacht ritme. Er moet 24 uur per dag gebruik worden

31

Dit concept ging uit van een scheiding van wonen en werken. Er werd in lage dichtheden gebouwd.
De overloop uit de steden werd via het principe van ‘gebundelde deconcentratie’ in de zogenaamde
groeikernen buiten de stad opgevangen. Zie Ministerie van VROM, Tweede Nota over de ruimtelijke
ordening, 1967.

32

Dantzig & Saaty (1973).
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gemaakt van de faciliteiten van de stad. Zo kan er ruimte worden bespaard (principle of time).
In Nederland zien we in de jaren 80 de eerste omschrijvingen van de idee van de compacte
stad in de literatuur. De Rijksplanologische Dienst (RPD) geeft in het rapport `De compacte
stad gewogen’ uit 1985 de volgende definitie: `De compacte stadsconceptie is het streven
naar verbetering van het stedelijk functioneren door meer concentratie van functies in de stad
dan tot nu toe door benutting van de overcapaciteit.’33 In het rapport wordt gesteld dat in het
stedelijk gebied nog `overcapaciteit’34 is te vinden. Vooral in en rond de na-oorlogse wijken –
onder andere in groenstroken en de stadsranden – en in de bestaande gebouwenvoorraad zou
nog ruimte zijn.35 In hun onderzoek `Haalbaarheid compacte stad’ (1986) sluiten Kok en Van
Wijk aan bij de boven geciteerde definitie. Een verschil is volgens schrijvers echter dat zij in
hun definitie van een grotere ruimtelijke eenheid uitgaan waarin het compacte-stadbeleid kan
worden gerealiseerd dan de definitie van het RPD-rapport. Niet alleen binnen, maar ook aan
de rand van de bestaande stedelijke bebouwing dient de ruimtelijke overcapaciteit te worden
benut.36
Uit de definitie van het rapport `De compacte stad gewogen’ kan worden afgeleid dat
de idee van de compacte stad zich met name richt op de ordening van functies in een stad.
Om de mensen die in de voorgaande jaren de steden hadden verlaten weer terug te halen,
moest de leefkwaliteit in de steden verbeterd worden. De stad moest over voldoende
(passende) woonruimte en voorzieningen beschikken, genoeg werkgelegenheid bieden en veel
mogelijkheden tot recreatie hebben. Dit zou ook een grotere differentiatie in de stedelijke
bevolking tot gevolg kunnen hebben; naast het grote aantal één-persoonshuishoudens zouden
zich bijvoorbeeld meer gezinnen in de stad vestigen.37 Daarnaast was het volgens het concept
van de compacte stad ordenen van de Nederlandse steden in eerste instantie voornamelijk
gericht op het opheffen van de nadelige effecten van de uiteengelegde stad: natuur en
landschap konden gespaard blijven door een zuinig gebruik van de ruimte, de mobiliteit kon
worden teruggedrongen door het concentreren van wonen en werken in de stad.

Kenmerken van de compacte stad
In een bijdrage aan de Planologische Diskussiedagen 1990 beschrijft Buijs een drietal kenmerken
van een compacte stad.38 Als eerste kenmerk noemt hij het concentreren van de verschillende
stedelijke functies door een zo zuinig mogelijk ruimtegebruik en een aaneengesloten

33

RPD (1985), p. 31.

34

RPD (1985), p. 40-43 en p. 53.

35

RPD (1985), p. 109.

36

Kok & Van Wijk (1986), p. 23 en 45.

37

Zie ook: Van der Cammen & De Klerk (2003).

38

Buijs (1990), p. 177-182.
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bebouwing van het hele gebied. Daarbij moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van
bestaand stedelijk gebied.39 Als tweede kenmerk noemt Buijs het mengen van functies. Dit
betekent dat in binnensteden, waar in het algemeen veel kantoren zijn gevestigd, met name
woonhuizen moeten worden toegevoegd. Dit in tegenstelling tot de buitenwijken waar juist
kantoren en bedrijvigheid zullen moeten worden toegevoegd. Ten slotte is een belangrijk
organisatiekenmerk van de compacte stad volgens Buijs het accent op fijnmazig openbaar
vervoer (tram en bus) en op langzaam verkeer. In de literatuur wordt er op gewezen dat met
name met het element `zuinig gebruik van de ruimte’ genuanceerd moet worden omgegaan.
Ook `groen’ in de stad kan immers een bijdrage leveren aan de leefkwaliteit.40
De Roo en Bartelds wijzen er in hun boek `Dilemma’s van de compacte stad’ (1995) op dat
een verweving van functies als wonen en werken ook een spreiding van bepaalde functies met
zich meebrengt. Dit zijn de functies die betrekking hebben op de dagelijkse voorzieningen
van de bevolking, zoals supermarkten. Voor een goede bereikbaarheid is het nodig dat deze
over de stad verspreid zijn.41 Ook De Roo en Bartelds geven overigens een omschrijving van de
kenmerken van een compacte stad vergelijkbaar met die van Buijs. Dat wil zeggen het zo veel
mogelijk gebruik maken van bestaand stedelijk gebied, het concentreren van functies (i.p.v.
spreiding), het mengen van functies (i.p.v. scheiding) en het bouwen in hoge dichtheden. 42
In een uitgebreide internationale studie van de OECD43 (2012) naar het compacte-stadbeleid
zien we deze kenmerken terug.44 In het rapport worden de kenmerken van de compacte stad
als volgt weergegeven in een tabel:
Figure 1.1 Key characteristics of a compact city45
Dense and proximity development
patterns

Urban areas linked by public transport
systems

Accessibility to local services and jobs

Urban land is intensively utilised
Urban agglomerations are contiguous or close
together
Distinct border between urban and rural land
use
Public spaces are secured

Effective use of urban land
Public transport systems facilitate mobility in
urban areas

Land use is mixed
Most residents have access to local services
either on food or using public transport

39

Dit noemt men ook wel het `inbreiden’ van een stad.

40

Zie bijv. Kok & Van Wijk (1986), p. 132.

41

Bartelds & De Roo (1995), p. 33 en 76. Zie eerder in gelijke zin ook Le Clerq & Hagendoorn (1983), p. 161.

42

Bartelds & De Roo (1995), p. 33.

43

The Organisation for Economic Co-operation and Development. Het betrof een driejarige studie (20092011) naar het compacte-stadbeleid in de OECD landen in het kader van de ontwikkeling van een ‘Green
Growth Strategy’.

44

OECD (2012).

45

OECD (2012), p. 28.
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Van belang is dus dat de compacte-stad idee niet alleen ziet op verdichting, maar ook op het
mengen van functies om zo een aantrekkelijk woon-en leefklimaat te realiseren. Daarbij ligt
wat betreft het transport de nadruk op het openbaar vervoer.

Schaal van de compacte stad
Ruimtelijk gezien zijn veelal niet exact de grenzen van een stad aan te geven. Een stad is vaak
een onderdeel van een groter stedelijk gebied. De vraag is of het concept van de compacte
stad alleen van toepassing is op de centrale stad of ook op een groter stedelijk gebied. Voor
het antwoord op deze vraag kan worden aangesloten bij het rapport van de OECD. Hierin
wordt benadrukt dat niet alleen een kleine stad, maar ook een grote ‘metropool’ een compacte
stad kan zijn. Van belang is of het gebied de hierboven genoemde karakteristieken heeft. Ook
wanneer sprake is van meerdere stedelijke kernen kan sprake zijn van een ‘compacte stad’
indien het gebied de genoemde kenmerken heeft. Daarbij is van belang dat de bebouwing in
compacte eenheden bij elkaar ligt (en er dus geen sprake is van breed verspreide bebouwing),
waarbij de verschillende kernen door middel van openbaar vervoer met elkaar verbonden zijn.46
Ook in de nationale literatuur en het beleid zien we dat het concept van de compacte stad op
verschillende schaalniveaus een rol kan spelen. Reeds in het RPD-rapport wordt opgemerkt dat
niet al te krampachtig moet worden omgegaan met de concentratie en menging van functies
in de stad. Wanneer geen geschikte bouwlocaties binnen de gemeentegrenzen (aansluitend
aan de bebouwde kom) zijn te vinden, wordt een afweging in stadsgewestelijk verband op zijn
plaats geacht.47 Ook in een rapport van het ruimtelijk planbureau van 2005 wordt gewezen
op het feit dat ondanks dat een verschuiving van de compacte stad naar concepten als het
‘stedelijk netwerk’ heeft plaatsgevonden, nog steeds kenmerkend is dat wordt uitgegaan
van ‘schaalgebonden ruimtelijke samenhang.’48 Ook in het nationale ruimtelijk beleid is de
compacte verstedelijking op verschillende schaalniveaus te zien (zie hierna par. 3).
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het compacte-stadconcept op verschillende
schaalniveaus kan spelen. Het in dichte eenheden bouwen en het mengen en concentreren van
functies zal in de centrale stad zelf moeten gebeuren. Het gaat hier dan om het daadwerkelijke
`inbreiden’. Maar op regionaal niveau zal ook een concentratie van stedelijke functies moeten
worden aangegeven.

46

OECD (2012), p. 31. Ook kan worden gewezen op de publicatie van Lee e.a. (2015). De auteurs
ontwikkelden een compacte stad index waarbij het aanwezige transportnetwerk een expliciete rol speelt.
Lee e.a. (2015), p. 1054-1070.

47

RPD (1985), p. 9 en 46.

48

Zonneveld & Verwest (2005).
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Duurzame verstedelijking
In het Nederlandse milieu- en ruimtelijk beleid49 staat het streven naar een duurzame
ontwikkeling centraal.50 Duurzaamheid bevat niet alleen een ruimtelijke component, maar ook
sociale, economische en milieucomponenten. In navolging van de VROM-raad kan een duurzame
verstedelijking dan ook worden omschreven als ‘een type verstedelijking dat lang meegaat
doordat het in staat is te voldoen aan actuele en toekomstige eisen, zonder belemmeringen
voor toekomstige generaties. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om milieueisen, maar
ook om economische en sociaal-culturele eisen in een onderlinge afweging.’51 De vraag is of
het concept van de compacte stad ook binnen het idee van duurzame verstedelijking past. Met
andere woorden: is een compacte stad ook een duurzame stad?
Gesteld kan worden dat de positieve aspecten van het compacte-stadconcept in een duurzame
stedelijke ontwikkeling passen. In de literatuur worden verschillende voordelen beschreven van
een compacte-stadbeleid. Als belangrijke voordelen worden genoemd een beperking van het
ruimtebeslag waardoor natuur en landschap behouden kunnen blijven, een beperking van de
automobiliteit en bijbehorende emissies en een efficiënter energieverbruik.52
Zo concluderen Geurts en Van Wee in een publicatie over de effecten van dertig jaar compact
verstedelijkingsbeleid in Nederland: ‘without compact urban development policies, urban
sprawl in the Netherlands is likely to have been greater, car use would have been higher at the
cost of alternative modes, emission and noise levels in residential and natural environments,
and the fragmentation of wildlife habitats would have been higher.’53

Maar ook worden sociale en economische voordelen van een compacte-stadbeleid benoemd,
zoals een versterking van de leefomgevingskwaliteit door een goede bereikbaarheid van
sociale, culturele en recreatieve voorzieningen en een mogelijke verhoging van de (arbeids)
productiviteit door een goede bereikbaarheid en bundeling van de werkgelegenheid.54
Deze (mogelijke) gevolgen van een compacte-stadbeleid passen derhalve in het concept

49

Zie ook hoofdstuk 1 waarin is gewezen op de Europese doelstellingen inzake een duurzame verstedelijking.

50

Het begrip `duurzame ontwikkeling’ (sustainable development) werd geïntroduceerd in het rapport
`Our common future’ van de Brundlantcommissie. In het rapport wordt dit begrip als volgt gedefinieerd:
`Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs.’, World Commision on Environment and
Development (1987), p. 43.
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VROM-raad (2010), p. 16.
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Zie o.a. OECD (2012), p. 57 e.v., Fertner & Grosse (2016), p. 65-79, Nabielek e.a. (2012), p. 27.

53

Geurts & Van Wee (2006), p. 139-160.
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Zie o.a. OECD (2012), p. 57 e.v. en Nabielek e.a. (2012), p. 27.
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van duurzame verstedelijking. Telkens wordt echter ook benadrukt dat verstedelijking volgens
het compacte-stadprincipe ook nadelige effecten kan hebben.55 In een compacte stad kan de
hinder en vervuiling toenemen en kan er bijvoorbeeld te weinig groen overblijven. Ook kunnen
economische effecten optreden zoals een krapte op de woningmarkt door de concentratie van
bouwmogelijkheden waardoor de prijzen kunnen stijgen voor stedelijke woonmilieus. Deze
negatieve effecten passen niet in een duurzame ontwikkeling. In die zin is duurzaamheid dus
tevens één van de knelpunten van de compacte stad. In par. 4 wordt op deze paradox van de
compacte stad voor zover het de milieueffecten betreft nader ingegaan.

3 De compacte stad in het nationale ruimtelijk beleid
In het Nederlandse ruimtelijke beleid heeft de idee van de compacte stad belangrijke invloed
gehad. Daarbij is telkens zowel ingezet op verdichting en transformatie van het bestaande
stedelijk gebied als op bundeling van nieuwe verstedelijking in de directe nabijheid van
het bestaande stedelijke gebied.56 Hier wordt een korte schets gegeven van de relevante
ontwikkelingen in het nationale ruimtelijke beleid.
In 1983 wordt in de Structuurschets stedelijke gebieden voor het eerst een aanzet gegeven
tot een compacte-stadbeleid.57 In de Structuurschets ligt de nadruk op de concentratie van
functies op twee schaalniveaus: op het niveau van het stadsgewest en op stadsniveau. Voor
de stadsgewesten wordt in de structuurschets een zogenaamd bundelingsbeleid uitgestippeld.
Door de functies wonen, werken, recreatie en voorzieningen te bundelen, wordt volgens de
structuurschets het stedelijk draagvlak ondersteund. Daarnaast kan door het voeren van een
bundelingsbeleid de groei van de mobiliteit en een verdere verstedelijking van het landelijke
gebied worden beperkt en wordt de kans op een vrije vervoerskeuze vergroot.58 Voor nieuwe
woon-, werk- en recreatiegebieden is het beleid er dan ook op gericht deze zo dicht mogelijk te
lokaliseren bij de grote en middelgrote steden in de stadsgewesten.
Daarbij is een aantal locatiecriteria gegeven. Ten eerste geldt het criterium van de ligging ten
opzichte van het centrum van de stad: eerst moeten de mogelijkheden in het stedelijk gebied
worden benut, daarna aan de rand daarvan en ten slotte verder weggelegen stedelijke kernen.
Ten tweede moeten de steden/stadsgewesten worden ontsloten door openbaar vervoer en
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Zie o.a.: Stad en Milieurapportage (1995), bijlage 2, p. 2, OECD (2012), p. 69 e.v. en Nabielek e.a. (2012), p.
27.
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Nabielek e.a. (2012), p. 24.
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Kamerstukken II 1984/85, 18 048, nrs. 1-2 (deel a: beleidsvoornemens).
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Deze vergroting van de vrijheid van vervoerskeuze doelt op het feit dat naast de auto ook de fiets en het
openbaar vervoer reële alternatieven vormen voor het reizen van woning naar werkplek.
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langzaam verkeer. Ten derde moet er in de nieuwe locaties een samenhang tussen wonen,
werken, voorzieningen, recreatie en groenstructuur zijn. Ten vierde moet er gelet worden op
de relatie tussen stedelijke en landelijke gebieden; er dienen open ruimten te blijven waar geen
verstedelijking plaatsvindt (bufferzones). Het laatste locatiecriterium is ten slotte de financiële
uitvoerbaarheid.59

Naast het bundelingsbeleid op stadsgewestniveau wordt in de structuurschets een beleid
geformuleerd voor de steden. In deze structuurschets wordt niet gesproken van `de compacte
stad’, maar staat het begrip `intensivering’ centraal.60 Het beleid is evenwel duidelijk gericht op
een compacte stedenbouw. Volgens de structuurschets moet in de steden namelijk gestreefd
worden naar `een zo intensief mogelijk ruimtegebruik; een zodanig stadsvernieuwingsbeleid,
dat een zo gering mogelijk verlies aan woningen, bedrijfs- en andere gebouwen plaatsvindt;
het opvullen van `open gaten’ in het stedelijk gebied; het benutten van buiten gebruik geraakte
bedrijfsterreinen, kazerneterreinen en spoorwegemplacementen.’61 De aanwezige stedelijke
functies wonen, werken, recreatie en verzorging moeten zo veel mogelijk benut en gemengd
worden.62
Belangrijke aspecten van het beleid zijn kortom het intensieve ruimtegebruik in de steden,
waarbij de mogelijkheden van het bestaande gebied worden benut, en het mengen van functies.
De kenmerken van een compacte stad, zoals geformuleerd in de vorige paragraaf, zijn derhalve
in deze planologische kernbeslissing terug te vinden.
Na de Structuurschets landelijke gebieden verschenen de Structuurschets voor de landelijke
en stedelijke gebieden (1988), de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening (1988) en de Vierde
nota over de ruimtelijke ordening extra (VINEX). Het beleid inzake de verstedelijking in deze
nota’s borduurt voort op het in de Structuurschets voor de stedelijke gebieden uiteengezette
beleid; gekozen wordt voor een compacte verstedelijking. In de VINEX is, ter aanvulling op het
beleid van de Structuurschets, aangegeven dat bij het zo intensief mogelijk gebruik maken
van de ruimte rekening moet worden gehouden met de handhaving of versterking van de
ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt vooral gedacht aan stedelijke groenvoorzieningen.63 Ook
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Kamerstukken II 1985/86, 18 048, nrs. 48-49, p. 12-13.
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Uit de toelichting op de regeringsbeslissing kan worden afgeleid dat een reden om het begrip `compacte
stad’ nog niet in deze structuurschets te hanteren is dat er nog geen eenduidige definitie van het begrip
kon worden gegeven, zie Kamerstukken II 1984/85, 18 048, nrs. 7-8, p. 74. In haar antwoorden op vragen
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening verwijst de regering overigens wel
een aantal keer naar het rapport `De compacte stad gewogen’ van de Rijksplanologische dienst, zie o.a.
Kamerstukken II 1984/85, 18 048, nr. 12, p. 37 en 38.
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Kamerstukken II 1985/86, 18048, nrs. 48-49, p. 15.
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Kamerstukken II 1984/85, 18048, nrs. 7-8, p. 10.
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Kamerstukken II 1991/92, 21 879, nrs. 65-66, p. 15.
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is er in de VINEX extra aandacht voor het behoud van open ruimten tussen de stadsgewesten.
Voor deze bufferzones geldt een restrictief beleid. In de zones wordt een duurzaam agrarisch
grondgebruik en in bepaalde gebieden een inrichting voor recreatie, bos en natuur nagestreefd
(zoals het Groene Hart).64 Bijzonder aan de VINEX is ook dat op grond van de locatiecriteria
locaties zijn aangewezen waar nieuwe wijken moeten worden gebouwd, de bekende ‘VINEXlocaties’. Hiertoe zijn met gemeenten en provincies uitvoeringsconvenanten gesloten, waarin
afspraken zijn vastgelegd omtrent aantallen te bouwen woningen op bepaalde plaatsen (met
de daarbij behorende voorzieningen). Kwantitatief gezien heeft ongeveer een derde gedeelte
van de VINEX- opgave betrekking op het binnenstedelijk gebied.65
In 2004 verscheen de Nota ruimte. Ook met deze nota wordt het reeds ingezette
bundelingsbeleid voortgezet. Nieuwe verstedelijking hoeft evenwel niet alleen met bestaand
stedelijk gebied te worden ‘gebundeld’, ook kan aansluiting worden gezocht bij knooppunten
van infrastructuur. De beoogde verdichting in het stedelijk gebied wordt in deze nota
gekwantificeerd in de vorm van een streefgetal; beoogd wordt om 40 % van het totale
uitbreidingsprogramma van woningen en arbeidsplaatsen in het bestaand stedelijk gebied
te realiseren.66 Als opmaat naar de thans vigerende nationale ruimtelijke structuurvisie is
in de Nota ruimte al een verschuiving te zien van verantwoordelijkheden naar provincies en
gemeenten. Met behulp van het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’67 wordt meer
ruimte aan de lagere overheden gelaten dan in eerdere nota’s.
Het huidige nationale ruimtelijke beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimte en
Infrastructuur.68 In deze nota komt de sturing door middel van kwantitatieve verdichtingsambities binnen het bestaande stedelijke gebied niet terug. Wel is het compacte-stadbeleid
terug te vinden in de zogenoemde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ waarbij de
behoefte aan nieuwe stedelijke ontwikkelingen centraal staat. Indien deze behoefte er
is, dient eerst te worden onderzocht of de nieuwe ontwikkeling in het bestaande stedelijke
gebied kan worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is kan aansluiting worden gezocht
bij vervoersknooppunten.69 De al eerder ingezette lijn van een verdere decentralisatie van
het ruimtelijke beleid wordt met deze nota voortgezet (via het uitgangspunt van ‘decentraal,
tenzij’). Het verstedelijkingsbeleid zal dan ook meer afhankelijk zijn van de keuzes die worden
gemaakt op provinciaal en gemeentelijk niveau. Vanuit het rijk beperkt de sturing zich tot
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Kamerstukken II 1991/92, 21 879, nrs. 65-66, p. 8.
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Kamerstukken II 1994/95, 24 054, nr. 17, p. 1.

66

Kamerstukken II 2003/04, 29 435, nr. 2, p. 84.
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Kamerstukken II 2003/04, 29 435, nr. 2, o.a. p. 21.
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Kamerstukken II 2011/12, 32 660, nr. 50.
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Zie over de ladder voor duurzame verstedelijking verder hoofdstuk 3, par. 3.2.
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het zorgen van een goed systeem van ruimtelijke ordening waarbij sprake is van ‘zorgvuldige
afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen’.70

4D
 e compacte stad in het nationale milieubeleid:
de paradox
Ook in het nationale milieubeleid is het begrip `compacte stad’ niet onbekend. De nadruk ligt
hier echter op de belemmering die een slechte milieukwaliteit kan vormen voor het realiseren
van dit concept.
Het nationale milieubeleid wordt net als het ruimtelijke beleid vastgelegd in plannen voor
de middellange- en lange termijn. In 1989 verscheen het eerste Nationale milieubeleidsplan
(NMP-1). In 2001 is het vierde Nationale milieubeleidsplan (NMP-4) vastgesteld. Daarna
zijn geen formele milieubeleidsplannen meer vastgesteld. Wel zijn voor de compacte stad
relevante nationale beleidsbrieven of publicaties verschenen zoals de `modernisering van het
milieubeleid’ (2014)71 en publicaties in kader van het programma ‘Slimme en gezonde stad’.
Reeds in het NMP-1 wordt geconstateerd dat bij een ongewijzigd beleid het streven naar
compacte steden in de knel zou komen daar zich op lokaal niveau, met name op het gebied
van geluidshinder en luchtverontreiniging, een groot aantal milieuproblemen voordoet.72
Realisering van een compacte stad vraagt in beginsel om een milieukwaliteit die zo min mogelijk
belemmeringen met zich meebrengt voor een intensief gebruik van de ruimte. Wanneer dit niet
mogelijk is, zal steeds meer gebruik moeten worden gemaakt van de `groene’ ruimten buiten
de steden.73
Eén van de doelen van het NMP-1, die in het jaar 2010 gehaald moest zijn, is dan ook dat de
milieukwaliteit op lokaal en regionaal niveau dusdanig is dat `ook in de compacte stad een goed
leefmilieu kan bestaan, zodat de integratie van wonen en werken niet wordt belemmerd’.74
Door middel van het reduceren van emissies van geluid, stank, milieugevaarlijke stoffen en het
verkleinen van kansen op calamiteiten moet deze doelstelling worden gehaald. In aanvulling
op de brongerichte maatregelen kan volgens het NMP-1 het instrument `zonering’ worden
ingezet. Hierbij wordt wel aangetekend dat de oppervlakte van een gebied dat door de zonering
70

Aldus geformuleerd in ‘nationaal belang 13’, Kamerstukken II 2011/12, 32 660, nr. 50, SVIR, p. 60 en p. 108.
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Kamerstukken II 2013/14, 28 663, nr. 55.
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Deze trend was reeds gesignaleerd in het rapport `Zorgen voor morgen’, een integrale milieuverkenning
uitgebracht door het RIVM.
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Kamerstukken II 1988/89, 21 137, nrs. 1-2, p. 49.
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Kamerstukken II 1988/89, 21 137, nrs. 1-2, p. 98.
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beperkte gebruiksmogelijkheden heeft zo klein mogelijk moet worden gehouden. Daarnaast
wordt aangegeven dat het instrumentarium van de ruimtelijke ordening een belangrijke rol kan
spelen bij het halen van de doelstellingen van het milieubeleid op lokaal niveau.
Ook in de volgende Nationale milieubeleidsplannen staat met betrekking tot de stedelijke
gebieden het begrip `compacte stad’ centraal. Eén van de doelstellingen die op lokaal niveau
gehaald moeten worden is: `compacte steden met een goed leefmilieu die de internationale
concurrentie aan kunnen.’75 Het accent ligt in de latere NMP’s op het oplossen van de knelpunten
in de relatie ruimtelijke ordening en milieu, die zich voordoen bij het realiseren van compacte
steden. De problematiek wordt aangeduid als de paradox van de compacte stad:
`In de vorige planperiode is de wens uitgesproken te komen tot een ontwikkeling naar een
compacte stad. In toenemende mate vindt in de steden een concentratie van verschillende
functies op lokaal niveau plaats. Deze ontwikkeling heeft positieve en negatieve aspecten,
zij het op verschillend schaalniveau. Positief is de beheersing van de mobiliteit en het zuinig
ruimtegebruik. Tegelijkertijd betekent het een concentratie van milieuproblemen in het
stedelijk gebied, waardoor spanningen kunnen ontstaan tussen wonen en werken. Dit dilemma
wordt ook wel de `paradox van de compacte stad’ genoemd.’76
Kortom, de concentratie en menging van functies in compacte steden kan een goed leefmilieu
tot gevolg hebben, maar kan daar tegelijkertijd ook een bedreiging voor zijn. Problemen liggen
op het gebied van de verstoring: geluid, stank, stof en externe veiligheid. Daarnaast kan een
verontreinigde bodem bouwplannen doorkruisen. Er kan immers niet zonder meer gebouwd
worden op vervuilde grond. Bij het realiseren van een compacte stad kan een overschrijding
ontstaan van de geldende milieunormen op deze gebieden. Daarbij kan door de concentratie
en menging van functies ook een cumulatie van milieuverontreinigingen ontstaan.
Op nationaal niveau zijn verschillende initiatieven gestart waarin naar oplossingen wordt gezocht
voor de problematiek van de compacte stad. Deze zijn uitgemond in specifieke wetgeving, met
vooral een experimenteel karakter zoals de Interimwet stad-en-milieubenadering. In hoofdstuk
5 wordt uitgebreid ingegaan op deze wetgeving. Ook zijn in algemene zin op nationaal niveau,
met name met de komst van de Omgevingswet, stappen gezet om het milieubeleid en
ruimtelijke- ordeningsbeleid beter op elkaar af te stemmen.
Opvallend is voorts dat in het meer recente beleid de aandacht in belangrijke mate uitgaat naar
de gezondheid in de stad. In de brief van de staatssecretaris van I en M over de modernisering
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Kamerstukken II 1993/94, 23 560, nrs. 1-2, p. 30.
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NMP2, p. 203.
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van het milieubeleid (2014) is een van de beleidsvernieuwingen de inzet op ‘slimme en gezonde
steden’. Een duurzame ruimtelijke inrichting van de steden is daarbij een van de thema’s.77 In
vervolg hierop is het ministerie van I en M in 2015 het programma ‘Slimme en gezonde stad’
2015-2018 gestart, waarin gezocht wordt naar oplossingen voor een ‘gezonde, duurzame
en leefbare stad’. De nadruk ligt daarbij op luchtkwaliteit en geluid.78 De aandacht voor de
ruimtelijke inrichting van de leefomgeving in relatie tot gezondheid is gevat in een van de
centrale thema’s in het programma: ‘ruimtelijke planning en ontwerp: integraal meenemen van
kansen voor een betere omgevingskwaliteit in de ruimtelijke planning en ontwerp met focus op
bevorderen van fietsen in de stad.’79
Overigens speelt niet alleen in het stedelijk gebied het thema gezondheid. Een actueel thema
in de agrarische gebieden zijn de afstanden die vanuit gezondheidsperspectief moeten worden
aangehouden tussen agrarische bestemmingen en gevoelige objecten zoals woningen (denk
bijvoorbeeld aan de Q-koortsproblematiek).80 Ook hier laat zich in zekere zin de ‘compactestadproblematiek’ gevoelen.

5 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn planologische en beleidsmatige aspecten van het concept van de compacte
stad besproken. Uit de literatuur en het overzicht van het ruimtelijke- en milieubeleid kan worden
afgeleid dat de idee van de compacte stad niet alleen ziet op het concentreren van functies (het
verdichten) in het stedelijk gebied, maar ook op het mengen van functies. Deze concentratie en
menging van functies speelt daarbij op meerdere schaalniveaus; zowel in het binnenstedelijk
gebied als op regionaal niveau. De idee is dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van
het bestaande stedelijke gebied. Daarmee wordt beoogd een verdere verstedelijking van het
meer landelijke gebied te beperken. Voorts zou bij een compacte verstedelijking blijkens de
literatuur en het beleid wat betreft het transport de nadruk liggen op het openbaar vervoer en
het langzaam verkeer. De idee van de compacte stad omvat niet alleen een ruimtelijk element.
Met de idee van de compacte stad wordt ook een duurzame verstedelijking beoogd. Vooral
de milieucomponent van ‘duurzaamheid’ kan in de compacte stad evenwel een knelpunt zijn.
Voor deze paradox dienen juist oplossingen te worden gezocht. Samengevat wordt in dit boek
uitgegaan van de volgende kenmerken van de compacte stad:
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Kamerstukken II 2013/14, 28 663, nr. 55, p. 23.
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Zie www.slimmeengezondestad.nl.
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Zie in dit verband ook Kruize e.a. (2015).
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Zie over de gezondheidsproblematiek o.a. Van de Poel & Van Harten (2014), Barkhuysen (2013).
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a. concentratie en menging van functies;
b. bouwen in hoge dichtheden;
c. zoveel mogelijk gebruik maken van bestaand stedelijk gebied;
d. h
 et transport vindt zoveel mogelijk plaats via openbaar vervoer en langzaam verkeer;

2

e. een duurzame stad.
Het onderzoek richt zich daarbij met name op element a. concentratie en mening van functies,
in relatie tot onderdeel e. een duurzame stad. Het gaat daarbij vooral om de milieucomponent
van duurzaamheid. Hiermee wordt een nadere precisering van de probleemstelling gegeven.
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Omgevingsrechtelijk
instrumentarium
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1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal voor de realisering van de idee van de compacte
stad belangrijke omgevingsrechtelijke instrumenten.81 Onderzocht wordt in hoeverre en
op welke wijze met dit instrumentarium de schaarse milieugebruiksruimte in de compacte
stad wordt verdeeld. Het gaat daarbij vooral om de ruimte die de instrumenten bieden
voor afstemming tussen het milieuspoor en het ruimtelijke spoor en de wijze waarop de
karakteristieken van de omgeving van de te reguleren activiteiten worden meegewogen in de
besluitvorming. In par. 2 wordt ingegaan op de betekenis van strategische beleidsplannen voor
het vormgeven en afstemmen van beleidsvoornemens met het oog op de idee van de compacte
stad. In par. 3 staat het bestemmingsplan centraal. Er wordt vooral ingezoomd op de reikwijdte
van het bestemmingsplan in relatie tot het milieu-instrumentarium, maar ook komt de
flexibiliteit van dit plan aan de orde. In par. 4 komt de betekenis van het milieu-instrumentarium
voor de verwezenlijking van de idee van de compacte stad aan bod. Er wordt ingegaan op de
omgevingsvergunning voor een inrichting, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets en
de algemene regels op grond van art. 8.40 Wm en de wijze waarop bij de toepassing van deze
instrumenten met de kenmerken van de (stedelijke) omgeving kan of moet worden rekening
gehouden.

2 Strategische beleidsplannen
Om de idee van de compacte stad vorm te geven zullen overheden beleidskeuzes moeten
maken, zowel ten aanzien van de ruimtelijke opgave als ten aanzien van de te bereiken
milieukwaliteit. De huidige omgevingsrechtelijke stelsels voorzien in planvormen waarmee
overheden het eigen te voeren strategische beleid ten aanzien van de fysieke leefomgeving
kunnen structureren en de beleidskeuzes kenbaar kunnen maken. De beleidsplannen vormen
daarmee een kader voor toekomstige beslissingen van het planvaststellende orgaan. Zoals
eerder aangegeven wordt zowel in het Europese als in het nationale beleid met het oog op het
realiseren van een duurzame stedelijke ontwikkeling een integrale aanpak gestimuleerd.82 De
lokale overheden zouden daarbij als instrument in het bijzonder gebruik kunnen maken van
een integraal lokaal omgevingsrechtelijk beleidsplan. De nationale wettelijke stelsels (o.a.
Wro en Wm) voorzien thans in afzonderlijke strategische beleidsplannen; van een wettelijk
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Niet alle denkbare omgevingsrechtelijke instrumenten die bij de verwezenlijking van de idee
van de compacte stad een rol kunnen spelen worden besproken. De belangrijkste instrumenten
voor de milieugebruiksruimteverdeling zijn er uitgelicht. Ook het ruimtelijke juridisch bindende
sturingsinstrumentarium van Rijk en provincie is buiten beschouwing gelaten.

82

Zie hoofdstuk 1, par. 1, hoofdstuk 2, par. 3 en 4.
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geïntegreerd omgevingsrechtelijk beleidsplan is (vooralsnog) geen sprake. Wel voorziet de
wetgeving in afstemmingsmechanismen en worden met name in de provinciale praktijk
veelal zogenoemde omgevingsplannen vastgesteld waarin verschillende beleidsplannen zijn
samengevoegd.
In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre het bestaande wettelijke
instrumentarium geschikt is om de beleidsvoornemens inzake de realisering van de compacte
stad vorm te geven en op elkaar af te stemmen. Daarbij wordt ingegaan op de juridische
betekenis van deze beleidsplannen en de mogelijke inhoud van de plannen. Vervolgens zal
in het bijzonder aandacht worden besteed aan de afstemming en verdere integratie tussen
de verschillende beleidsplannen. De aandacht richt zich in deze paragraaf op de ‘klassieke’
strategische beleidsplannen (in het bijzonder het milieubeleidsplan en de structuurvisie).83

2.1 Milieubeleidsplannen
2.1.1 Inhoud
Het voorgenomen strategische milieubeleid voor de middellange termijn (acht jaar) dient te
worden vastgelegd in milieubeleidsplannen. Op nationaal en provinciaal niveau moet eens
in de vier jaar verplicht een milieubeleidsplan worden vastgesteld. Op gemeentelijk niveau
is het vaststellen van een dergelijk plan facultatief. In het plan worden de ‘hoofdzaken’ van
het milieubeleid opgenomen, zoals de beoogde resultaten inzake de milieukwaliteit en een
aanduiding van gebieden waar de milieukwaliteit bescherming behoeft. Ten aanzien van het
nationale milieubeleidsplan volgt uit art. 4.3 lid 2 Wm dat het plan gericht moet zijn op een
duurzame ontwikkeling en op het bereiken van een zo hoog mogelijke bescherming van het
milieu als redelijkerwijze te bereiken is.
Met het milieubeleidsplan kunnen overheden richting geven aan het compacte-stadbeleid
door bepaalde doelstellingen in dit kader te stellen en/of specifiek beleid voor stedelijke gebieden
te ontwikkelen, zolang dit maar met het oog op de bescherming van het milieu gebeurt. Een
ruimere reikwijdte van het milieubeleidsplan, in de zin dat het plan ook beleid formuleert op
andere terreinen van het omgevingsbeleid, is niet beoogd met de wettelijke regeling in hoofdstuk
4 Wm. Met de regeling werd vooral een samenhangende milieubeleidsplanning beoogd, waar
voor de inwerkingtreding van de Wm afzonderlijke sectorale plannen werden vastgesteld.84 Wel
is voorzien in een afstemmingsregeling met beleidsplannen op andere terreinen (zie par. 2.3)
en dient het milieubeleidsplan de redelijkerwijze te verwachten financiële, economische en
ruimtelijke gevolgen van het milieubeleid te bevatten.85
83

In hoofdstuk 5 komen de planvormen aan de orde waarmee een meer programmatische aanpak wordt
beoogd.

84

De regeling in hoofdstuk 4 Wm is na de inwerkingtreding slechts weinig gewijzigd.

85

Art. 4.3 lid 3 sub e Wm en art. 4.9 lid 3 onder e Wm.
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2.1.2 Juridische betekenis milieubeleidsplannen
Een milieubeleidsplan dient met het oog op de bescherming van het milieu richting te geven
aan de door het desbetreffende overheidsorgaan te nemen beslissingen. Het strategische
plan is in beginsel alleen in zekere mate bindend voor het overheidsorgaan dat het plan heeft
opgesteld. Deze zelfbinding blijkt uit de art. 4.6, lid 3, 4.12, lid 3, en 4.19, lid 3 Wm waarin is te
lezen dat de betreffende overheden `in elk geval’ met hun eigen milieubeleidsplan rekening
moeten houden bij het nemen van een besluit dat daartoe is aangewezen in de Wm, en bij het
nemen van een besluit krachtens een wet genoemd in bijlage 1 bij de Wm, voor zover daarbij
het belang van de bescherming van het milieu in beschouwing moet of kan worden genomen.86
Dit betekent niet dat bij besluiten op grond van niet genoemde wetten (zoals de Wro) geen
rekening hoeft te worden gehouden met het eigen milieubeleidsplan; aan ‘eigen’ beleidsplannen
zal op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet zo maar kunnen worden
voorbijgegaan. De MvT gaf al aan dat het plan richting kan geven aan alle besluitvorming die
direct of indirect het milieu betreft.87 Ook uit jurisprudentie blijkt dat bij ruimtelijke besluiten
niet ongemotiveerd mag worden afgeweken van het in het eigen milieubeleidsplan verwoorde
beleid.88 De voorwaarde dat bij de besluiten ‘het belang van de bescherming van het milieu in
beschouwing moet of kan worden genomen’ kan evenwel de sturingsmogelijkheden van het
milieubeleidsplan beperken (denk aan de omgevingsvergunningverlening voor het bouwen,
waarbij een limitatief-imperatief toetsingskader geldt).
De term `rekening houden met’ duidt er op dat niet is uitgesloten dat het overheidsorgaan
van het eigen plan afwijkt. Dit afwijken mag volgens de MvT alleen om `gewichtige redenen’
gebeuren89 en zal goed moeten worden gemotiveerd. Daarbij is van belang hoe concreet de
inhoud van het plan is. Hoe concreter, hoe beter een afwijking zal moeten worden gemotiveerd.90
Overigens is niet uitgesloten dat het milieubeleidsplan beleidsregels als bedoeld in art. 1:3 lid
4 Awb bevat. De beleidsuitspraken zullen dan wel voldoende concreet dienen te zijn en het
plan moet bekendgemaakt zijn overeenkomstig de regels van de Awb.91 Indien sprake is van
beleidsregels dan volgt de binding van het planvaststellende orgaan aan het plan ook uit art. 4:84

86

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor het oprichten of wijzigen van een inrichting moet het
bevoegd gezag bijv. rekening houden met het voor hem geldende milieubeleidsplan (art. 2.14 lid 1 sub b
onder 1 Wabo).

87

Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 21.

88

Zie ABRvS 13 september 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY8104.

89

Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 21.

90

Zie bijv. ABRvS 20 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT9634 en ook ABRvS 13 september 2006,
ECLI:NL:RVS:2006:AY8104. Een mindere concrete uitspraak in een milieubeleidsplan was bijvoorbeeld
aan de orde in ABRvS 28 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW0181 en in ABRvS 26 april 2006,
ECLI:NL:RVS:2006:AW3976.

91

Zie art. 3:42 Awb.
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Awb. De beleidsregels moeten worden gevolgd, tenzij dat voor één of meer belanghebbenden
gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding
tot de met de beleidsregel te dienen doelen.
De Wm kent geen bepalingen op grond waarvan lagere overheden bij het vaststellen van hun
milieubeleidsplannen gebonden zijn aan (onderdelen van) de `hogere’ milieubeleidsplannen. De
wetgever gaat er van uit dat het milieubeleidsplan geen zogenoemde verticale werking heeft.92
Toch is het de vraag of lagere overheden vanuit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvorming
en een goede belangenafweging zonder meer voorbij kunnen gaan aan de milieubeleidsplannen
van hogere overheden. Gesteld kan worden dat bij besluiten ten aanzien van een bepaald
(compacte stad)-gebied ook het relevante milieubeleid van andere overheden zou behoren te
worden meegenomen in de belangenafweging, waarbij de invloed van die plannen minder groot
zal zijn dan die van de eigen milieubeleidsplannen. De Afdeling bestuursrechtspraak lijkt hier
echter niet van uit te gaan en overweegt onder verwijzing naar art. 8.8. lid 2 onder a Wm (oud,
thans art. 2.14 lid 1 onder b sub 1 Wabo) dat een overheidsorgaan slechts gebonden is aan een
voor haar geldend milieubeleidsplan.93 De Afdeling gaat hier mijn inziens voorbij aan het feit dat
in art. 2.14 lid 1 onder b Wabo94 staat dat de daar genoemde aspecten ‘in ieder geval’ moeten
worden meegenomen bij de beoordeling van de omgevingsvergunningaanvraag. Art. 2.14 lid 1
onder b Wabo staat derhalve niet in de weg aan het betrekken van de milieubeleidsplannen van
andere overheden bij de vergunningverlening.
De milieubeleidsplannen zijn richtinggevend van aard en beogen geen rechtsgevolgen voor
burgers in het leven te roepen. Tegen de milieubeleidsplannen staat geen bestuursrechtelijke
rechtsbescherming open.95

Operationalisering doelstellingen milieubeleidsplannen
Een operationalisering van de doelstellingen van de milieubeleidsplannen diende voorheen
plaats te vinden in jaarlijks op te stellen milieuprogramma’s.96 De programma’s bevatten onder
meer een beschrijving van de activiteiten die moeten worden uitgevoerd ter bescherming van
het milieu en de financiële gevolgen van die activiteiten. In de praktijk werden de laatste jaren
evenwel vaak geen milieuprogramma’s meer vastgesteld. In de plaats daarvan werd gebruik

92

Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 28. Dit is anders voor het afvalbeheersplan, dat uitdrukkelijk
wel doorwerkt in de besluitvorming van andere bestuursorganen. De regeling ten aanzien van het
afvalbeheersplan is niet opgenomen in hoofdstuk 4 Wm, maar in hoofdstuk 10 Wm (zie art. 10.14 lid 1 Wm).

93

ABRvS 1 juni 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT6565. Zie in vergelijkbare zin ABRvS 30 december 2009,
ECLI:NL:RVS:2009:BK8004.

94

Voorheen art. 8.8. lid 2 Wm.

95

Art. 20.2 Wm, art. 8:5 Awb, bijlage Awb.

96

Art. 4.7, 4.14, 4.15b en 4.20 Wm (oud).
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gemaakt van buitenwettelijke uitvoeringsprogramma’s en werd in de begroting aandacht
besteed aan de uitvoering van de milieutaken.97 Aangezien de regeling niet meer aansloot bij
de praktijk, heeft de wetgever er voor gekozen de milieuprogrammaverplichting te schrappen
uit de Wm.98 Dit betekent dat overheidsorganen zelf dienen te bepalen op welke wijze ze de
weergave van de uitvoering van milieutaken vormgeven.

2.1.3 Relatie met effectgerichte normstelling
Bestudering van de wetsgeschiedenis leert dat de wetgever uitging van een wisselwerking
tussen de vaststelling van milieukwaliteitseisen en het milieubeleidsplan/milieuprogramma.
De voornemens tot het treffen van maatregelen (o.a. brongerichte normstelling) zouden in het
milieubeleidsplan en milieuprogramma worden weergegeven. Daardoor zou een coördinatie
tussen effect- en brongerichte normstelling worden gewaarborgd.99 De relatie tussen de
milieubeleidsplanning en de effectgerichte normstelling komt ook tot uitdrukking in de tekst
van de Wm. Zo blijkt uit art. 4.3 lid 3 Wm dat in het nationale milieubeleidsplan de doelen
van het effectgerichte beleid moeten worden aangegeven (sub a) en ook de wijze waarop die
doeleinden worden bereikt (sub d). In het nationale milieuprogramma moest onder meer een
programma worden opgenomen voor de vaststelling en herziening van milieukwaliteitseisen
krachtens art. 5.1 lid 1 onder aanduiding van de daarbij beoogde resultaten (art. 4.7 lid 2 onder
b Wm oud).
Indien de betreffende regeling inzake milieukwaliteitsnormen ruimte laat voor een
gebiedsgerichte toepassing of afwijking van de normen (bijvoorbeeld een aanscherping van de
normen), zal de mate van concreetheid van de beleidsuitspraken in het milieubeleidsplan bepalend
zijn voor de vraag in hoeverre het milieubeleidsplan hiertoe als onderbouwing kan dienen.
Zo was in het Zeeuwse provinciale milieubeleidsplan de formulering opgenomen: ‘de provincie
voert ten aanzien van lawaaisporten een terughoudend beleid’ en het plan verwees met het
oog op de aanscherping van de geluidnormen naar verdere regulering op lokaal niveau via
bestemmingsplannen en APV’s. Een dergelijk zeer algemeen geformuleerd beleid kan volgens
de Afdeling bestuursrechtspraak niet als basis dienen voor het hanteren van strengere normen
dan de normen die voortvloeien uit de Wet geluidhinder (Wgh).100
97

Zo zijn er sinds 2003 geen nationale milieuprogramma’s meer gemaakt. Deze werden vervangen door een
zogenoemde ‘Overzichtsconstructie Milieu’ bij de begroting van het ministerie van I en M. Dit is besloten is
de ministerraad van 24 augustus 2001, zie o.a. Kamerstukken II 2002/03, 28 600 XI, nr. 2, p. 348-349.

98

Stb. 2013, 144. Zie o.a. Kamerstukken II 2011/12, 33 153, nr. 3, p. 8.

99

Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 50.

100

In casu was de milieuvergunning voor een motorsportterrein gedeeltelijk geweigerd op basis van
het uitgangspunt in het Zeeuwse milieubeleidsplan dat de geluidhinder van lawaaisporten niet mag
toenemen, ABRvS 5 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB2943. Zie ook bijv. ABRvS 11 juni 2008,
ECLI:NL:RVS:2008:BD3598.
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De regeling in hoofdstuk 4 Wm staat mijns inziens niet in de weg aan het opnemen van concrete
beleidsuitspraken in het milieubeleidsplan die sturing kunnen geven aan een gebiedsgerichte
toepassing van milieukwaliteitsnormen. Hierboven is al aangegeven dat de wetgever juist een
wisselwerking beoogde tussen de milieubeleidsplannen en milieukwaliteitsnormen. Ook wordt
er juist doorwerking van het eigen milieubeleidsplan naar concrete besluitvorming beoogd
(‘rekening houden met’). Het strategische karakter van het milieubeleidsplan maakt dit laatste
echter niet eenvoudig.101 Het strategische milieubeleidsplan zou naar mijn mening vooral
een goede basis kunnen bieden om de uitgangspunten te formuleren voor de andersoortige,
meer uitvoeringsgerichte, plannen en programma’s zoals een bestemmingsplan-plus voor
een ontwikkelingsgebied in het kader van de Crisis- en herstelwet.102 Vanuit een oogpunt van
kenbaarheid en structurering van het beleid biedt dit voordelen. Dergelijke andersoortige
plan- en programmaverplichtingen vloeien ook meer en meer voort uit EU-milieuwetgeving.
Deze Europese plan- en programmaverplichtingen zijn veelal sectoraal van aard. Het karakter
van de vereiste plannen of programma’s loopt daarbij uiteen, maar vaak wordt een meer dan
puur beleidsmatig plan vereist (bijv. een ‘actieplan’ op het terrein van luchtkwaliteit of een
‘toewijzingsplan’ op het terrein van emissiehandel).103
De opzet van de regeling in hoofdstuk 4 Wm, zoals deze was bedoeld door de wetgever,
biedt dus in beginsel goede uitgangspunten voor structurering van het strategische beleid en
de doorwerking daarvan naar meer sectorale plannen en programma’s. In de praktijk komt er
de laatste jaren op nationaal niveau evenwel niet veel terecht van de milieubeleidsplanning in
de zin van hoofdstuk 4 Wm. Het laatste formele milieubeleidsplan dateert uit 2001 (het NMP4)104 en de milieuprogramma’s zijn inmiddels zoals gezegd zelfs afgeschaft. De wisselwerking
tussen de twee instrumenten (milieubeleidsplannen en milieukwaliteitseisen) kan hierdoor
mijns inziens minder tot zijn recht komen (of is minder tot zijn recht gekomen), waaronder
de aandacht voor een programma van maatregelen om de kwaliteitseisen te behalen. We
zien ook dat inmiddels andere wegen worden ingeslagen (zoals de programmatische aanpak
ten aanzien van luchtkwaliteitseisen)105 en de rol van het milieubeleidsplan, in ieder geval op
nationaal niveau, lijkt te verminderen. Daarmee worden mijns inziens echter ook de voordelen
van een milieubeleidsplan gemist, te weten een strategisch samenhangend beleidskader dat
kenbaar is voor burgers.

101

Dit blijkt ook uit praktijkonderzoek, zie Veldkamp, Van der Grijp & Uylenburg (2010), p. 114.

102

Zie hoofdstuk 5, par. 8.4.

103

Het planstelsel van hoofdstuk 4 Wm biedt dan ook een onvoldoende gevarieerd kader voor deze plan- en
programmaverplichtingen, zie Vogelezang-Stoute e.a. (2009), p. 59-63.

104

Wel verschijnen nog regelmatig kabinetsbrieven over het nationale milieubeleid, zie Boeve & Groothuijse
e.a. (2016), p. 134.

105

Zie hoofdstuk 4, par. 10.
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2.2 Structuurvisies
Hoofdstuk 2 Wro bevat een regeling inzake de structuurvisie. De structuurvisie is het instrument
voor het strategische ruimtelijke beleid. De wetgever heeft in de Wro uitdrukkelijk een
scheiding tussen juridisch bindende en juridisch niet-bindende documenten als uitgangspunt
gehanteerd.106
In vergelijking met de regeling van het milieubeleidsplan in de Wm valt op dat de regeling
van de structuurvisie beperkter is, onder andere met betrekking tot de doorwerking naar
concrete besluitvorming. Ook is opvallend dat met de structuurvisie een brede(re) inhoudelijke
benadering wordt beoogd, waarbij ook andere beleidsterreinen (zoals milieu) een plaats dienen
te krijgen.

2.2.1 Inhoud
Op zowel nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau moeten ten behoeve van een goede
ruimtelijke ordening verplicht één of meer structuurvisies worden vastgesteld waarin de
voorgenomen ontwikkelingen van het gebied, alsmede de hoofdzaken van het door het
planvaststellende orgaan te voeren ruimtelijk beleid zijn opgenomen.107 Daarnaast kunnen
facultatief structuurvisies worden vastgesteld voor bepaalde aspecten van het ruimtelijk
beleid. Op gemeentelijk niveau kan tevens een zogenoemde intergemeentelijke structuurvisie
worden vastgesteld. Een dergelijke structuurvisie wordt in samenwerking met de raden van de
aangrenzende gemeenten vastgesteld (art. 2.1 lid 4 Wro).
De wetgever heeft bewust de inhoud van de structuurvisies niet nader gepreciseerd in verband
met de wens om in één beleidsdocument een integrale benadering van de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving op te nemen. Precieze bepalingen zouden onwenselijk zijn ‘omdat
ruimtelijke ordening en ontwikkeling sterk verbonden zijn met leefbaarheid, duurzaamheid en
milieu.’108 Volgens de MvT biedt de mogelijkheid tot het opstellen van een structuurvisie alle
ruimte voor het daarin opnemen van een omgevingsvisie waarin voor een brede benadering van
de fysieke leefomgeving kan worden gekozen.109 Dat een brede reikwijdte van de structuurvisie
wordt beoogd, wordt nog eens bevestigd in de nota naar aanleiding van het verslag. Daar
wordt opgemerkt: ‘Het is mogelijk dat onderdelen van de structuurvisie worden gerealiseerd

106

De strategische plannen van de WRO (oud) - de planologische kernbeslissing en het streekplan - kenden
wel juridisch bindende elementen, de zogenoemde concrete beleidsbeslissingen.

107

Art. 2.1 lid 1, art. 2.2 lid 1 en art. 2.3 lid 1 Wro.

108

Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 12.

109

In de MvT wordt opgemerkt dat eventuele belemmeringen die voortvloeien uit andere wetgeving in het
kader van de Invoeringswet zullen worden bezien en zo mogelijk worden weggenomen, Kamerstukken II
2002/03, 28 916, nr. 3, p. 17. Een verdere concretisering mist helaas en mij is dan ook niet duidelijk waar hier
precies op wordt gedoeld.
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via milieu- en natuurwetgeving dan wel via het spoor van de implementatie van een EU-richtlijn
en niet via algemene regels op grond van de Wro.’110
Hoewel de wetgever derhalve een ‘brede’ omgevingsrechtelijke invulling van de structuurvisie
beoogt, moet hierbij wel de kanttekening worden geplaatst dat alleen het ruimtelijk relevante
beleid een plaats zal kunnen krijgen in de structuurvisie. Het centrale criterium voor vaststelling
van de structuurvisie is immers ‘een goede ruimtelijke ordening’. Voor een integraal beleidsplan
waarin al het omgevingsrechtelijke beleid, dus ook het niet ruimtelijke relevante beleid,111
is opgenomen biedt de Wro geen grondslag. Het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’ kent
evenwel een ruime invulling (zie ook par. 3.2), zodat het gebiedsgerichte milieubeleid hierin
een plaats kan krijgen. Voor de afstemming van strategische beleidsvoornemens inzake het
compacte-stadbeleid zal het instrument van de structuurvisie dan ook een goed kader kunnen
bieden. Hierbij gaat het immers bij uitstek om ruimtelijk relevant beleid, ook voor zover het
milieuaspecten betreft.
In de structuurvisie dient voorts aandacht te worden besteed aan de uitvoerbaarheid.
Aangegeven moet worden hoe het desbetreffende bestuursorgaan zich voorstelt de
voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken (art. 2.1 lid 3, art. 2.2 lid 2 en 2.3 lid 3 Wro).

2.2.2 Juridische betekenis
De juridische betekenis van de structuurvisie is vergelijkbaar met die van het milieubeleidsplan.
Beide plannen zijn strategisch van karakter en zijn bedoeld als indicatief beleidsdocument.
Het bestuursorgaan dat de structuurvisie vaststelt zal, afhankelijk van de concreetheid van
de beleidsuitspraken, rekening moeten houden met het eigen beleid zoals vastgelegd in de
structuurvisie.112 Deze zelfbinding is, anders dan bij de milieubeleidsplannen, niet in de Wro
zelf verankerd maar volgt uit de beginselen van behoorlijk bestuur.113 Ook is het net als bij de
milieubeleidsplannen niet uitgesloten dat sprake is van beleidsregels in de zin van art. 1:3 lid
4 Awb. De wetgever heeft er expliciet voor gekozen geen koppeling aan te brengen tussen
de structuurvisie en het bestemmingsplan. Een dergelijke koppeling zou volgens de regering
onder meer leiden tot een niet beoogde juridisering van de structuurvisie.114
Indien hogere overheden beogen om hun strategische beleid bindend door te laten werken
naar lagere overheden, zullen de relevante elementen uit de structuurvisie dienen te worden
opgenomen in juridisch bindende regelingen, zoals de inpassingsplannen en de algemeen

110

Kamerstukken II 2004/05, 28 916, nr. 12, p. 58.

111

Denk bijvoorbeeld aan beleid inzake stoffen en producten.

112

Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3. p. 14.

113

Van Buuren e.a. (2014), p. 19.

114

Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 14.
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verbindende voorschriften. De rijks- of provinciale structuurvisie is evenwel niet geheel zonder
betekenis voor het bestemmingsplan, zo is ook bevestigd in jurisprudentie. Bij de vaststelling
van het bestemmingsplan zal rekening moeten worden gehouden met de provinciale of
rijksstructuurvisie, wat betekent dat dit beleid ‘in de belangenafweging dient te worden
betrokken’.115 De gemeenteraad mag het hogere ruimtelijke beleid dus niet negeren, maar er is
geen sprake van gebondenheid. 116 Dit geldt niet alleen bij vaststelling van het bestemmingsplan,
maar ook bij het afwijken van het plan door middel van een omgevingsvergunning. Daarbij
is ook van belang dat indien zonder motivering wordt voorbijgegaan aan het provinciale of
nationale ruimtelijke beleid, het risico bestaat dat door provincie of rijk wordt ingegrepen
door middel van de inzet van interventiebevoegdheden. De Afdeling bestuursrechtspraak
heeft in dit verband duidelijk gemaakt dat het geven van een provinciale reactieve aanwijzing
gebaseerd mag zijn op provinciaal ruimtelijk beleid en dat het niet noodzakelijk is dat dit beleid
is vastgelegd in provinciale ruimtelijke algemene regels.117
Net als tegen de milieubeleidsplannen staat geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming
open tegen de structuurvisies.118

2.3 Afstemming, omgevingsplannen
Juist voor de realisering van de idee van de compacte stad, waar zich conflicten tussen het
milieubeleid en het ruimtelijke beleid kunnen voordoen is een goede beleidsafstemming tussen
beide terreinen een belangrijke voorwaarde. Zoals gezegd is van een wettelijke verplichting
tot integrale beleidsplanning thans geen sprake. In de praktijk zal de afstemming tussen de
verschillende omgevingsrechtelijke beleidsplannen in eerste instantie vooral door middel van
bestuurlijk overleg vorm krijgen.119 Daarnaast is echter ook voorzien in wettelijke vormen van
afstemming.
Van oudsher kennen de verschillende wettelijke regelingen een voorziening voor de
afstemming tussen de strategische plannen inzake het omgevingsbeleid in de vorm van de
zogenoemde ‘haasje-over-constructie’. Deze constructie houdt in dat telkens wanneer een
nieuw beleidsplan wordt vastgesteld, dit nieuwe plan aangeeft in hoeverre het voorgenomen
115

ABRvS 27 oktober 2010, AB 2010, 335 m.nt. A.A.J. de Gier (Boxmeer). Zie ook bijv. ABRvS 2 maart 2011, AB
2011, 77 m.nt. A.A.J. de Gier en ABRvS 16 januari 2013, AB 2013, 134 m.nt. Korsse.

116

Ook de regering benadrukte dat in de praktijk de structuurvisies van het Rijk en de provincies politiekbestuurlijk van groot gewicht zijn en andere overheden deze visies wel degelijk bij de opstelling van hun
beleid en bij het nemen van uitvoeringsbesluiten zullen betrekken, zie Kamerstukken II 2006/07, 30 938, nr.
7, p. 9.

117

ABRvS 29 juni 2011, AB 2011, 347 m.nt. A.A.J. de Gier.

118

Zie art. 8.5 Awb jo. Bijlage 2, art. 1 Awb.

119

Zie ook het STEM-onderzoek naar de evaluatie van het milieuplanstelsel waaruit blijkt dat in de praktijk de
externe afstemming voornamelijk plaatsvindt door overleg, Veldkamp, Van der Grijp & Uylenburg (2010), p.
101. Soms is dit bestuurlijk overleg overigens wettelijk voorgeschreven, zie art. 4.5 Waterwet.
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beleid is afgestemd op, dan wel leidt tot aanpassing van het beleid zoals opgenomen in andere
omgevingsrechtelijke plannen. Tevens moet daarbij worden aangegeven in hoeverre en binnen
welke termijn het bevoegde orgaan voornemens is de andere plannen te herzien. In de praktijk
bleek de ‘haasje-over-constructie’ echter te complex en werd deze niet toegepast.120 Onder
meer de verschillen in totstandkomingsprocedures, in looptijd en in juridische betekenis van
de toenmalige plannen,121 waren hier debet aan. Een mijns inziens terecht punt van kritiek
was voorts dat deze vorm van afstemming een ‘passief’ karakter heeft; er wordt getracht
tegenstrijdigheden in het beleid te voorkomen, een daadwerkelijke interactie tussen de
verschillende beleidsterreinen waarbij de complexe problemen op het terrein van het
omgevingsbeleid worden aangepakt, vindt niet plaats.122
De haasje-over-constructie is inmiddels in een deel van de omgevingswetgeving verlaten.
Zowel in de Wro als in de Waterwet is deze afstemmingsconstructie niet teruggekomen.123 In
de Wm, de Nbwet 1998 en de Planwet verkeer en vervoer is de verplichting tot afstemming
door middel van de haasje-over-constructie nog gehandhaafd, waarbij een aanpassing aan
de terminologie van de Wro en de Waterwet heeft plaatsgevonden. De Wro en de Waterwet
bevatten echter geen ‘spiegelbeeldbepalingen’ meer.
In de plaats van, of naast, de haasje-over-methode bevatten de verschillende juridische
regelingen andere afstemmingsvormen. Zo wordt op rijksniveau de afstemming van
beleidsplannen bewerkstelligd door een gezamenlijke vaststelling van het plan met de
betrokken ministers op de andere beleidsterreinen of een vaststelling in overeenstemming
met de collega ministers.124 Daarnaast wordt beoogd afstemming te realiseren door een
brede inhoudelijke invulling van de plannen. Dit geldt in het bijzonder voor de structuurvisie,
welke zoals hierboven besproken inhoudelijk een brede invulling kan krijgen, voor zover het
neergelegde beleid ruimtelijk relevant is. De wettelijke regeling dwingt echter niet tot het
vastleggen van een dergelijke brede visie.
Voor de ruimtelijke aspecten van het waterplan en het nationale verkeers- en vervoersplan
is overigens gekozen voor een bijzondere koppeling met de structuurvisie. De ruimtelijke
aspecten van de nationale en provinciale waterplannen worden van rechtswege aangemerkt als
nationale respectievelijk provinciale structuurvisies in de zin van de Wro.125 Voor het nationale
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Driessen, De Gier & Steyn (2003), p. 55.

121

Zo konden in de streekplannen zogenoemde ‘concrete beleidsbeslissingen’ worden opgenomen, welke
bij de vaststelling of herziening van ruimtelijke plannen van lagere overheden in acht moesten worden
genomen.

122

ECWM (2003), p. 22.

123

Zie Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 16 en Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 34-35

124

Zie bijv. art. 4.3 lid 1 Wm en art. 2.3 lid 1 en 2 Wro.

125

Art. 4.1 lid 1 en 4.4 lid 1 Waterwet.
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verkeers- en vervoersplan geldt een vergelijkbare regeling.126 Dit betekent dat de ruimtelijke
aspecten van het waterbeleid en het verkeers- en vervoerbeleid duidelijk herkenbaar in het
plan moeten worden aangegeven. Ten aanzien van deze ruimtelijke elementen kan vervolgens
in het plan worden aangegeven welk ruimtelijk instrumentarium van de Wro zal worden ingezet
om het beleid te realiseren (zoals een inpassingsplan of algemene regels op basis van art. 4.3
lid 1 Wro). De wetgever gaf in de MvT bij de Waterwet aan dat hiermee sprake is van een keuze
voor ‘integratie op planniveau’127 en dat het voor Rijk en provincies verplicht is ‘om in ieder
geval water en ruimte in één plan te integreren.’128 Dit laatste kan echter worden betwijfeld.
De wettelijke regeling dwingt immers niet tot het vaststellen van één plan. Er kan nog steeds
een strategisch waterplan of verkeers –en vervoersplan (met daarin aangegeven de ruimtelijke
aspecten als structuurvisie) naast een structuurvisie vigeren, waardoor niet is uitgesloten dat
de plannen niet zijn afgestemd op elkaar. 129 De stap naar een daadwerkelijke integratie van de
plannen is derhalve niet gezet.
Alles overziend moet geconstateerd worden dat er geen eenduidige afstemmingsregeling
tussen de verschillende omgevingsrechtelijke beleidsplannen bestaat. De ruimtelijke
structuurvisie biedt een breed kader voor de afstemming van gebiedsgericht beleid. Dit is
evenwel wettelijk niet dwingend geregeld. Een neveneffect van de beoogde brede reikwijdte
van de structuurvisie is dat de kenbaarheid van het (gebiedsgerichte) milieubeleid minder
helder is. Voor een beeld van het meest recente (gebiedsgerichte) milieubeleid zal niet alleen
het milieubeleidsplan moeten worden geraadpleegd, maar ook de structuurvisie. Mijns inziens
is de afstemming tussen de plannen in de verschillende juridische regelingen in de huidige
regelgeving onvoldoende duidelijk en onvoldoende eenduidig geregeld, waardoor afstemming
minder effectief plaatsvindt.
Dit neemt niet weg dat in de praktijk al oplossingen worden gezocht. Met deze
praktijkoplossingen doel ik in het bijzonder op de planintegratie die zich vooral in de provinciale
praktijk voordoet, waarbij zogenoemde omgevingsplannen worden vastgesteld. Dit zijn
plannen waarin het provinciaal milieubeleidsplan, de provinciale structuurvisie, het waterplan
en het provinciale verkeers- en vervoerplan en soms ook andere plannen (natuurbeleid)
worden gecombineerd.130 Alhoewel de totstandkomingsprocedures en de looptijd van de
verschillende beleidsplannen niet gelijk zijn, hoeft dit geen juridische belemmering te vormen
voor de vaststelling van integrale omgevingsplannen. Er kan immers worden gekozen voor de
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Art. 2.1 lid 1 Planwet verkeer- en vervoer.

127

Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 33.

128

Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 34.

129

Zie Groothuijse (2009), p. 91.

130

Zie hierover reeds: Driessen, De Gier & Steyn (2003), p. 54-62.
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‘kortste’ looptijd en het plan voor te bereiden met de uitgebreide voorbereidingsprocedure (en
te voldoen aan overlegverplichtingen).131 Een algehele integratie, zonder dat de afzonderlijke
beleidsterreinen zichtbaar zijn, zal binnen de bestaande wettelijke kaders echter niet geheel
mogelijk zijn. Voor zover de beleidsplannen een afwegingskader vervullen bij het nemen van
besluiten, vloeit uit het specialiteitsbeginsel voort dat de verschillende beleidsonderdelen
herkenbaar moeten zijn.

3

3 Het bestemmingsplan
3.1 Inleiding
Het ligt voor de hand dat het bestemmingsplan van groot belang is voor de realisering van
het compacte-stadbeleid. Daarmee wordt immers de bestemming en het gebruik van de grond
gereguleerd. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden van het bestemmingsplan zijn om de
idee van de compacte stad vorm te geven. Daarbij komt in het bijzonder de reikwijdte aan de
orde, mede met het oog op de vraag in hoeverre milieuaspecten kunnen of moeten doorwerken
in het plan.

3.2 Het compacte-stadbeleid in het bestemmingsplan
Een goede ruimtelijke ordening
Het belangrijkste instrument in de Wro om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen bindend vast
te leggen, is het bestemmingsplan als bedoeld in art. 3.1 lid 1 Wro. Het bestemmingsplan is
bindend voor zowel burger als overheid. Deze bindende werking komt met name tot uitdrukking
in het feit dat aanvragen voor de omgevingsvergunning voor bouwen en voor aanleggen
getoetst moeten worden aan het bestemmingsplan.132 Daarnaast blijkt de bindende werking
van het bestemmingsplan uit het feit dat het plan regels betreffende bebouwing en gebruik
bevat die voor een ieder verbindend zijn.
Uit art. 3.1 lid 1 Wro volgt voor de gemeenteraad de verplichting om voor het gehele
grondgebied van de gemeente één of meer bestemmingsplannen vast te stellen. In het
bestemmingsplan dient de bestemming van de in het plan begrepen grond te worden
aangewezen en worden ‘met het oog op die bestemming’ regels gegeven omtrent het gebruik
van de grond en van de zich daar bevindende bouwwerken. Het enige inhoudelijke normerende

131

In het STEM-rapport over het milieuplanstelsel wordt ter verbetering van dit planstelsel onder meer
voorgesteld de overbodige procedurebepalingen van hfdst. 4 Wm te schrappen (o.a. maximale
doorlooptijd) om zo meer flexibiliteit te bereiken met het oog op het bereiken van een integrale benadering
van het omgevingsbeleid. Zie Veldkamp, Van der Grijp & Uylenburg (2010), p. 121.

132

Art. 2.1 lid 1 onder a jo. 2.10 lid 1 onder c Wabo en art. 2.1 lid 1 onder b jo. Art. 2.11 Wabo.
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criterium dat art. 3.1 lid 1 Wro kent, net als het oude art. 10 WRO, is dat bestemmingen worden
aangewezen `ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening’.133 Ook regels mogen alleen
worden gegeven ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Dit blijkt uit de link die in
art. 3.1 lid 1 Wro wordt gelegd tussen bestemmingen en regels: regels worden `met het oog op
die bestemming’ gegeven.
Wat onder ‘een goede ruimtelijke ordening’ moet worden verstaan, wordt in de Wro niet
nader ingevuld. De gemeenteraad komt in beginsel beleidsvrijheid toe om bestemmingen aan
te wijzen en regels te geven die de raad met het oog op een goede ruimtelijke ordening nodig
acht.134 Dit voor zover ‘hogere’ (milieu- en ruimtelijke) normen daar niet aan in de weg staan.135 De
gemeenteraad zal bij haar keuze voor een bepaalde bestemming steeds een belangenafweging
moeten maken. Daarbij gaat het ook om belangen van andere beleidsterreinen, zoals het
milieubelang.136 In de literatuur wordt in dit verband gesproken van de `situeringskenmerken’
van een bestemming. Met situeringskenmerken worden bedoeld de `eisen of overwegingen ten
aanzien van de ligging van een functie of de omvang van het ruimtebeslag van een functie’.137
Eén van die eisen is bijvoorbeeld de mate van milieubelasting voor de omgeving van de
bestemming. Bij de belangenafweging zullen deze situeringskenmerken een rol spelen.
Uit het centrale criterium ‘een goede ruimtelijke ordening’ vloeit voort dat de planregels
ruimtelijk relevant moeten zijn. Dit betekent dat ruimtelijke motieven aan de te regelen
onderwerpen in het plan ten grondslag moeten liggen. Zo blijkt uit jurisprudentie dat regels
omtrent het aantal evenementen per jaar en de soorten en maximale bezoekersaantallen
ruimtelijk relevant zijn, indien dat van belang is voor de aanvaardbaarheid van een locatie
als evenemententerrein.138 Het onderwijstype van een school139 en een ‘Maatlat Duurzame
Veehouderij’140 werden daarentegen bijvoorbeeld niet ruimtelijk relevant geacht door de

133

Zie ook nog eens expliciet Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 93: ‘De enige wettelijke doelstelling,
en derhalve ook het enige toetsingscriterium, bij de vaststelling van een bestemmingsplan is: het
bewerkstelligen van een goede ruimtelijke ordening’.

134

De Afdeling bestuursrechtspraak overweegt standaard dat de gemeenteraad beleidsvrijheid toekomt
bij de vaststelling van het bestemmingsplan, zie als (willekeurig) voorbeeld ABRvS 4 mei 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:1213. In wat oudere jurisprudentie waren de bewoordingen overigens niet altijd
gelijk (bijv. ‘een grote mate van beleidsvrijheid’ in ABRvS 11 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1050, ‘een
zekere mate van beleidsvrijheid’ in ABRvS 28 maart 2012ECLI:NL:RVS:2012:BW0156 en ‘in beginsel
beleidsvrijheid’ in ABRvS 6 april 2012, 201002832/4/R4). Zie voor een overzichtje ook bijv. de annotatie van
Kortmann bij ABRvS 14 maart 2012, BR 2012, 87.

135

Zoals een milieukwaliteitsnorm.

136

Zie ook uitdrukkelijk de MvT bij de Wro, Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 9.

137

Als eerste: Van der Ree (1989).

138

ABRvS 16 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP4728.

139

ABRvS 22 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5288.

140

ABRvS 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:84.
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Afdeling. Onder de WRO is een uitgebreide jurisprudentie tot stand gekomen waarbij telkens
de ruimtelijke relevantie van de planvoorschriften als uitgangspunt gold. Bij de totstandkoming
van de Wro leek de wetgever een verruimd begrip ‘een goede ruimtelijke ordening’ te beogen.
De parlementaire geschiedenis is evenwel niet eenduidig op dit punt. Zo wordt enerzijds in
de MvT bij de Wro op de benodigde ‘ruimtelijke dimensie’ van de mee te wegen belangen
gewezen.141 Anderzijds wordt ook opgemerkt: ‘Beoogd wordt met dit wetsvoorstel aan het
begrip (‘goede ruimtelijke ordening’, MB) een ruimere strekking te geven dan er in de loop der
jaren in de WRO aan is toegedacht’.142 Op de vraag in hoeverre sprake is van een verruiming
van het begrip ‘een goede ruimtelijke ordening, en daarmee van een verruiming van de
bestemmingsregeling, wordt, kom ik terug in par. 3.3 waar wordt ingegaan op de vraag naar de
mogelijkheden van het regelen van milieuaspecten in het bestemmingsplan. Op deze plaats kan
al wel worden opgemerkt dat de bestuursrechter ook onder de Wro de ruimtelijke relevantie van
de bestemmingsplanregel steeds centraal stelt bij de beoordeling of de planregel aanvaardbaar
is. De jurisprudentie onder de Wro laat evenwel zien dat de Afdeling het begrip ‘een goede
ruimtelijke ordening’ soms ruim (of steeds ruimer) invult.
Een bekend voorbeeld in dit verband is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over
een bestemmingsplan waarin planregels zijn opgenomen met betrekking tot zorgwoningen
en zorggerelateerde woningen.143 De Afdeling achtte de planregels waarin is bepaald dat ‘de
gronden tevens zijn bestemd voor zorggerelateerde woningen die uitsluitend bewoond mogen
worden door familieleden van personen die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke en/
of lichamelijke verzorging behoeven’ ruimtelijk relevant. Dit lijkt een aanmerkelijke oprekking
van het begrip ‘een goede ruimtelijke ordening’. De vraag of er een familieband bestaat met een
zorgbehoevende lijkt immers weinig ruimtelijk relevant.144

Het compacte-stadbeleid
Het aanwijzen van bestemmingen en het geven van regels in het bestemmingsplan ter uitvoering
van een gemeentelijk ‘compacte-stadbeleid’ is in algemene zin in beginsel aanvaardbaar.
Dit blijkt althans uit al wat oudere jurisprudentie (waarin expliciet wordt gerefereerd aan

141

Zie bijv. Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 9.

142

Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 92 (bij de toelichting over de structuurvisie).

143

ABRvS 30 maart 2011, AB 2011, 229 m.nt. A.G.A. Nijmeijer (planregels inzake zorggerelateerde woningen
voor familieleden). Zie ook bijvoorbeeld ABRvS 21 september 2011, 201102507/1/H1, JB 2011/241
(jongerencentrum tegenover hospice, de openingstijden van het jongerencentrum worden ruimtelijk
relevant geacht) en ABRvS 12 september 2012, ECLI:NL:RVS2012:BX7135 (nadere besluitvorming reguleren
van hinder van bevoorrading door middel van venstertijden wordt ruimtelijk relevant geacht).

144

Zie in het bijzonder r.o. 2.3.3. Zie ook de annotatie van Nijmeijer hierover.
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het compacte-stadbeleid).145 Zo laat de Afdeling in haar uitspraak van 18 mei 2005 ruime
beleidsvrijheid ten aanzien van het voeren van een compacte-stadbeleid. In casu volgde uit
de planvoorschriften dat het geplande uitwerkingsgebied ‘een stedelijk inbreidingsgebied is
waarbij de effectuering van de compacte stad als doelstelling wordt nagestreefd. Hieronder
vallen onder meer ‘een compacte dichtheid, multifunctionaliteit en meervoudig grondgebruik’
(r.o. 2.26.1). Buurtbewoners vreesden onder meer onvoldoende groenvoorzieningen door de
intensieve bebouwing en voerden verder aan dat de beoogde hoeveelheid woningen niet zou
kunnen worden gerealiseerd omdat de geplande andere functies (zoals supermarkten) hieraan
in de weg staan. Overwogen wordt evenwel:
‘De Afdeling acht het beleid dat intensivering van het gebruik van de stedelijke ruimte nastreeft
ten einde waardevolle groengebieden buiten de stad open te kunnen houden niet onredelijk. De
voorziene hoge bebouwingsdichtheid en de verschillende functies op het bestreden plandeel
zijn onlosmakelijke gevolgen van het bovenstaande beleid. Dat appellanten zich niet kunnen
verenigen met het bovenstaande beleid doet niet af aan de vrijheid die de gemeente toekomt
om bestemmingen aan te wijzen en voorschriften te geven die de raad uit het oogpunt van een
goede ruimtelijke ordening ter nastreving van het bovenstaande beleid nodig acht.’146

Ook in andere uitspraken waar het compacte-stadbeleid aan de orde is acht de Afdeling dit
beleid ‘in het algemeen niet onredelijk’147 of ‘in het algemeen passend’.148

Ladder voor duurzame verstedelijking
Inmiddels is het compacte-stadbeleid in de vorm van de zogenoemde ‘ladder voor duurzame
verstedelijking’ ook te herkennen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Art. 3.1.6 lid 2 Bro
vereist dat in de toelichting bij een bestemmingsplan waarin een nieuwe stedelijke ontwikkeling
wordt mogelijk gemaakt 1) de actuele regionale behoefte van de ontwikkeling wordt beschreven;
2) indien blijkt dat sprake is van een actuele behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die
behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied (door transformatie of herstructurering) kan
worden voldaan en 3) indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het stedelijk gebied
kan plaatsvinden, dient te worden beschreven in hoeverre in die behoefte wordt voorzien op
locaties die door verschillende middelen van vervoer worden ontsloten. Deze verplichting is ook
van toepassing op het inpassingsplan,149 de omgevingsvergunning voor het afwijken van een
145

Deze jurisprudentie betrof nog de WRO. Ik heb geen reden om aan te nemen dat deze lijn onder de Wro
anders zou zijn.
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ABRvS 18 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT5687.

147

ABRvS 11 december 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF1763.

148

ABRvS 5 juli 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY0337.

149

Zie art. 1.1.1 lid 1 onder 2 Bro.
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bestemmingsplan150 en een provinciale verordening die een locatie voor stedelijke ontwikkeling
aanwijst.151
De opname van deze ladder in het Bro is de juridische uitwerking van het beleid zoals
vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), waarin is te lezen:
‘Het roer moet om in de gebiedsontwikkeling. De daadwerkelijke vraag van bewoners,
bedrijven en organisaties wordt daarin leidend. Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse
ruimte te bevorderen, wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat
betekent: eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken
of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en, mocht
nieuwbouw echt nodig zijn, altijd zorgen voor een optimale(multimodale) bereikbaarheid.’152

Met name de voorkeur die wordt uitgesproken voor ontwikkeling binnen het bestaand
stedelijk gebied153 past bij de idee van realisering van de compacte stad. De ladder is in 2012
geïntroduceerd en heeft inmiddels tot een grote hoeveelheid jurisprudentie geleid, zowel over
het toepassingsbereik van de ladder als over de inhoud. Voor het toepassingsbereik is van
belang of een ruimtelijke ontwikkeling kwalificeert als ‘stedelijke ontwikkeling’. Blijkens de
omschrijving in art. 1.1.1 lid 1 onder i Bro moet het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ als bedoeld in
art. 3.1.6 lid 2 Bro ruim worden bezien. Onder ‘stedelijke ontwikkeling’ wordt namelijk verstaan
een ‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren,
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. In de Handreiking
ladder voor duurzame verstedelijking van het ministerie van I en M wordt het begrip ‘overige
stedelijke voorzieningen’ uitgelegd als ‘accommodaties voor onderwijs, zorg, cultuur, bestuur
en indoor sport en leisure’.154 Uit jurisprudentie blijkt dat al snel sprake is van een andere

150

Dit betreft een omgevingsvergunning in de zin van art. 2.1 lid 1 onder c jo. 2.12 lid onder a sub 3, zie art.
5.20 Bor.

151

Zie art. 3.1.6 lid 3 Bro. Sommige provinciale verordeningen kennen overigens ook weer eigen ‘ladders’.
Deze stellen nog wel eens aanvullende eisen of lijken soms zelfs strijdig te zijn met art. 3.1.6 lid 2 Bro. Zie
kritisch hierover: Gierveld (2015).

152

Kamerstukken II 2011/12, 32 660, nr. 50, p. 6.

153

Bestaand stedelijk gebied wordt in art. 1.1.1 lid 1 onder h Bro gedefinieerd als ‘bestaand stedenbouwkundig
samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of
horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en
infrastructuur.’
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Zie www.ladderverstedelijking.minienm.nl. Volgens jurisprudentie van de Afdeling mag bij deze
handreiking aansluiting worden gezocht, ABRvS 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:448. In de
Handreiking wordt in plaats van ‘overige’ stedelijke ontwikkeling de term ‘andere’ stedelijke ontwikkeling
gehanteerd.
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stedelijke voorziening.155 Opvallende voorbeelden zijn een mestvergistingsinstallatie156 en een
manege (met twee binnen en zes buitenrijbakken),157 die blijkens jurisprudentie kwalificeren als
(andere) stedelijke ontwikkeling. Niet alle ruimtelijke ontwikkelingen vallen vanzelfsprekend
onder de het bereik van de ladder. De aanleg van nieuwe infrastructuur zoals de aanleg van
een weg158 of een busbaan159 valt volgens de Afdeling gelet op NvT en de strekking van de
regeling niet onder het begrip stedelijke ontwikkeling. Ook kleinschalige ontwikkelingen, zoals
zeven woningen,160 vallen buiten het toepassingsbereik van de ladder. Bij een ‘verspreide’
ontwikkeling (bijvoorbeeld nieuw te realiseren woningen op verschillende locaties in een
gemeente) is daarbij van belang hoe ver de ontwikkelingen uit elkaar liggen om nog te kunnen
spreken van één ontwikkeling.161 In art. 3.1.6 lid 2 Bro is voorts expliciet bepaald dat het moet
gaan om een ‘nieuwe’ stedelijke ontwikkeling. Heutink en Franken van Bloemendaal betoogden
dat de eisen van art. 3.1.6 lid 2 Bro beperkt zijn tot de feitelijke uitbreiding van het stedelijk
gebied en dat het niet gaat om functiewijzigingen binnen het bestaand stedelijk gebied.162 De
NvT bij het Bro biedt niet veel helderheid over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe
stedelijke ontwikkeling.163 De Afdeling legt het toepassingsbereik ook ten aanzien van het
onderdeel ‘nieuw’ evenwel ruim uit. Ook functiewijzigingen binnen het stedelijk gebied kunnen
hieronder vallen.164 Verder is in beginsel een enkele wijziging van de functie niet voldoende, er
moet daarnaast ook sprake zijn van een nieuw beslag op de ruimte,165 waarbij de planologische
mogelijkheden van het vorige plan bepalend zijn.166 Dit is echter anders als de functiewijziging
een zodanige aard en omvang heeft dat toch sprake is van een stedelijke ontwikkeling.167 Onder
omstandigheden kan dus alleen een wijziging van de functie voldoende zijn om de ontwikkeling
te kwalificeren als nieuwe stedelijke ontwikkeling.
Als de nieuwe ontwikkeling onder het toepassingsbereik van de ladder valt, zal moeten
worden aangetoond dat er ‘behoefte’ is aan de ontwikkeling. Daarbij dienen vraag en aanbod
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Zie voor een overzicht o.a. Aerts en Van der Meulen (2016).
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ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:734.
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ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:484.
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ABRvS 11 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1281.
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ABRvS 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2929.
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ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1066. En bijv. ABRvS 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1789.
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O.a. ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1066.
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Heutink, & Franken van Bloemendaal (2013), par. 4.2.
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Stb. 2012, 388.
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O.a. ABRvS 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:743. Zie hierover ook Berkouwer & Van den Ende (2014).
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Bijv. ABRvS 15 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2210.
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ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1064.

167

ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1075, ABRvS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1465.
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tegen elkaar te worden afgezet, waarbij bij het aanbod ook moet worden gekeken naar nog
onbenutte plancapaciteit.168 De regionale behoefte moet worden aangetoond door middel van
concrete (onderzoeks)gegevens. Daarbij kan bijvoorbeeld worden verwezen naar regionale
woningmarktonderzoeken en woningvisies.169 Zeker in de eerste jaren na introductie van de
ladder was de onderbouwing van de actuele regionale behoefte vaak onvoldoende, of helemaal
niet aanwezig in de plantoelichting en liep het op dit punt vaak mis. Dit heeft geleid tot een
groot aantal vernietigingen.
In het licht van de compacte-stadgedachte kan de ‘behoeftevraag’ als een voorvraag worden
gezien. Vanuit een oogpunt van zuinig ruimtegebruik is vervolgens van belang dat de voorkeur
uitgaat naar ontwikkeling in het bestaande stedelijke gebied (trede 2). Jurisprudentie laat
zien dat deze toets niet zo ver gaat dat alle mogelijke binnenstedelijke locaties moeten zijn
bebouwd voordat tot ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied kan worden besloten. Zo
overweegt de Afdeling in een uitspraak van 1 juli 2015:
‘De raad kan, mits deugdelijk gemotiveerd, ervoor kiezen om een uitbreiding mogelijk te
maken voordat alle inbreidings- en transformatielocaties zijn benut, indien de actuele regionale
behoefte beduidend groter is dan de binnen bestaand stedelijk gebied aanwezige mogelijkheden
ter leniging daarvan.’ 170

Ook dwingt toepassing van de tweede trede van de ladder er niet toe dat voor een nieuwe
stedelijke ontwikkeling eerst bestaande gebouwen binnen het stedelijk gebied moeten worden
hergebruikt of vervangen.171
Hoewel alleen al de enorme stroom jurisprudentie het effect van de ladder in de praktijk laat
zien, moet worden opgemerkt dat de ladder vooral een precisering is van het motiveringsvereiste.
Indien het bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van art. 1.1.1 lid 1
onder i Bro mogelijk maakt, zal de bestemmingsplanwetgever in de motivering van het plan
expliciet de toets aan de drie treden van de ladder moeten weergeven.
Ook op basis van art. 3.1 lid 1 Wro kan de rechter overigens beoordelen of de behoefte aan
een ruimtelijke ontwikkeling voldoende is onderbouwd (voor zover binnen het gemeentelijk
grondgebied).172 Ook wanneer de ladder niet van toepassing is, zal aannemelijk moeten zijn dat
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ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1633.

169

ABRvS 10 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:70, ABRvS 24 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2654.

170

ABRvS 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2082

171

O.a. ABRvS 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:49.

172

Zie ook Nijmeijer (2013), p. 36 en Van Buuren en Hoekstra (2014), p. 257-258.
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de ruimtelijke ontwikkeling in een behoefte voorziet.173 De ‘brede’ afweging van de ladder voor
duurzame verstedelijking, waarbij moet worden gekeken naar de behoefte aan de voorziene
functies, is ook te herkennen in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak over
de planologische aanvaardbaarheid van nieuwvestiging van detailhandel. Daarbij moet
blijkens jurisprudentie niet alleen worden beoordeeld of een duurzame ontwrichting van
het voorzieningenniveau zal ontstaan (het meer standaard argument),174 maar ook of een
overcapaciteit op de ene locatie kan leiden tot een toename van leegstand in een ander gebied,
hetgeen tot negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat en het ondernemersklimaat
aldaar kan leiden.175 Volgens de Afdeling kan ‘een beoordeling van de behoefte aan een bepaalde
planontwikkeling met het oog op eventuele leegstand onder omstandigheden van belang zijn
voor een goede ruimtelijke ordening.176 De ladder voor duurzame verstedelijking is in die zin
dus niet zo nieuw als het lijkt.
Al met al kan worden geconcludeerd dat de ladder voor duurzame verstedelijking een extra
impuls brengt voor het meewegen van de ‘compacte-stadgedachte’ (voor zover het de voorkeur
voor ontwikkeling binnen het stedelijk gebied betreft) in de ruimtelijke besluitvorming. In die
zin kan het instrument dan ook positief worden gewaardeerd met het oog op de verwezenlijking
van de idee van de compacte stad. De vage begrippen die worden gehanteerd in de ladder
hebben evenwel tot onduidelijkheid, en veel rechtspraak, geleid. Inmiddels is met het oog
hierop ook een vereenvoudiging van de ladder aangekondigd.177

3.3 Bestemmingsplan en milieu
Kern van de problematiek van de compacte stad is de spanning tussen het ruimtelijke beleid en
het milieubeleid. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen doen de druk op de schaarse ruimte immers
toenemen, waarbij een opeenstapeling van milieubelasting kan ontstaan. De relatie tussen

173

Zie bijv. ABRvS 18 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2471 waarin geen sprake was van een stedelijke
ontwikkeling in de zin van de ladder en de Afdeling expliciet overweegt: ‘dit neemt niet weg dat de
behoefte aan de mogelijk gemaakte ontwikkeling in het kader van de uitvoerbaarheid van het voorliggende
plan dient te zijn onderbouwd.’

174

Daarbij gaat het om de vraag ‘of ook na het sluiten van een of meer voorzieningen voor de inwoners
van een bepaald gebied een voldoende voorzieningenniveau behouden blijft in die zin dat zij op een
aanvaardbare afstand van of in hun woonplaats hun dagelijkse inkopen kunnen doen.’, o.a. ABRvS 5
december 2012, Gst. 2013, 13 en, ABRvS 10 juni 2009, AB 2009, 252 m.nt. Nijmeijer.

175

Zie ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5093, Gst. 2013, 13 m.nt. J.C. van Oosten en C.N.J.
Kortmann en ABRvS 5 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX496, BR 2013/6 m.nt. H.J. Breeman en G.
Koop en ABRvS 18 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1192.

176

Zie r.o. 6.3 van ABRvS 24 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY1056 en bijv. r.o. 17.8 bij ABRvS 5 december
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5093, Gst. 2013, 13 m.nt. J.C. van Oosten en C.N.J. Kortmann en ABRvS 16
december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3845 en annotatie Nijmeijer in TBR 2016/54.
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De idee is dat de tredes verdwijnen en de begrippen actueel en regionaal niet meer worden gehanteerd,
zie brief minister van I en M van 23 juni 2016, Kamerstukken II 2015/16, 33 962, nr. 188.
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het ruimtelijke en het milieubeleid is dan ook een belangrijk onderwerp van dit onderzoek. In
het navolgende wordt de wijze waarop milieubescherming via het bestemmingsplan gestalte
kan krijgen geanalyseerd. Daarbij wordt ingegaan op de doorwerking van milieunormen in het
bestemmingsplan (3.3.1), de afstemming met de omgevingsvergunning voor een inrichting en
het Activiteitenbesluit (3.3.2) en de mogelijkheid tot het opnemen van milieukwaliteitsnormen
in het bestemmingsplan (3.3.3).

3

3.3.1 Doorwerking milieukwaliteitsnormen
Uit de tekst van de Wro blijkt niet in hoeverre milieuoverwegingen een rol kunnen of moeten
spelen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Enkel is in art. 3.1 lid 1 Wro aangegeven
dat sprake moet zijn van `een goede ruimtelijke ordening’. Eerder werd duidelijk dat het
hierbij gaat om een afweging tussen verschillende belangen. Ook het milieubelang zal in deze
afweging moeten worden meegenomen. Het is vaste jurisprudentie dat het bestemmingsplan
het juridisch-planologisch kader biedt, waarin ook de mogelijke gevolgen voor het milieu
dienen te worden meegewogen.178 Milieu(kwaliteits)normen kunnen daarbij een belangrijke
rol spelen. Bij de ruimtelijke keuzes die worden gemaakt bij de planvaststelling zullen de
milieukwaliteitsnormen in acht moeten worden genomen of moeten worden meegewogen,179
bijvoorbeeld met behulp van zonering of door het niet toelaten van bepaalde activiteiten.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om normen voor externe veiligheid of geluidsnormen. In
hoofdstuk 4 worden de verschillende relevante milieukwaliteitsnormen, en hun doorwerking
naar de ruimtelijke besluitvorming, uitgebreid besproken. Hier wordt dan ook volstaan met
deze korte opmerking.

Milieuzonering
Wel is het goed om alvast stil te staan bij de techniek van ‘zonering’, waarmee milieubelastende
en milieugevoelige bestemmingen kunnen worden gescheiden. Daarbij kan het gaan
om het toepassen van afstandsnormen bij ‘botsende’ bestemmingen bij het neerleggen
van bestemmingen in het plan, maar ook om het daadwerkelijk vastleggen van zones in
bestemmingsplannen door middel van contouren waarbinnen beperkingen gelden (zoals
de wettelijk voorgeschreven geluidszones). Bij de eerste methode wordt meestal gebruik
gemaakt van het opnemen van bedrijvenlijsten in het bestemmingsplan. In zo’n bedrijvenlijst
worden bedrijven naar gelang de mate van milieubescherming onderscheiden in verschillende
categorieën. In het bestemmingsplan wordt aangegeven welke categorieën toelaatbaar zijn
op een bepaalde bestemming. Daarbij moet worden voorzien in een afwijkingsmogelijkheid
voor bedrijven die niet helemaal aan de normen voldoen, maar wel planologisch aanvaardbaar
178

Zie reeds ABRvS 13 mei 1997 (Noordschil bedrijventerrein Baarn), BR 1997, p. 830 en M en R 1998, nr. 5
m.nt. Van Geest en KB 11 maart 1996 (Lochem), M en R 1997, nr. 8 m.nt. Van Geest en AB 1996, 323.

179

Afhankelijk van het juridische karakter van de norm.
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zijn.180 In de praktijk wordt hierbij veelal de brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de VNG
gehanteerd,181 waarin indicatieve afstandsnormen zijn opgenomen. Het gebruik van de VNGbrochure bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van nieuwe functies is geaccepteerd in de
jurisprudentie. Daarbij overweegt de Afdeling standaard dat deze VNG-brochure een indicatief
en globaal karakter heeft en als hulpmiddel bij het opstellen van bestemmingsplannen kan
dienen. De VNG brochure dient in dat geval gemotiveerd te worden toegepast.182 Het is vaste
jurisprudentie dat de brochure is bedoeld voor toepassing in ‘nieuwe situaties’ en niet voor de
toetsing in bestaande situaties. Daarbij is de ‘planologische’ situatie relevant, niet de feitelijke
situatie.183 In bijzondere situaties kan aan de VNG-brochure overigens ook in bestaande situaties
betekenis toekomen. Uit jurisprudentie van de Afdeling volgt dat het laten voortbestaan van
een bestaande situatie onder omstandigheden in strijd kan zijn met een goede ruimtelijke
ordening, indien blijkt dat de nadelige gevolgen hiervan zo groot zijn dat dit in redelijkheid
niet aanvaardbaar kan worden geacht.184 De VNG-brochure kan bij dergelijke bestaande
conflictsituaties een indicatie geven van de mate van hinder.185

3.3.2 Afstemming met de omgevingsvergunning voor een inrichting en het
Activiteitenbesluit
Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat het milieubelang onderdeel is van de
belangenafweging die moet worden gemaakt met het oog op het bereiken van een goede
ruimtelijke ordening in het bestemmingsplan.

Juridische uitvoerbaarheid
Het vereiste van een goede ruimtelijke ordening brengt ook met zich mee dat het aannemelijk
moet zijn dat bestemmingsplan binnen de planperiode uitvoerbaar is.186 Uit jurisprudentie
van de Afdeling blijkt dat in dat verband ook moet worden onderzocht in hoeverre sectorale
toestemmingen een belemmering kunnen opleveren voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een
bekend voorbeeld is de jurisprudentie over de vraag in hoeverre de Flora- en Faunawet (Ffwet)
aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in de weg staat. Standaard overweegt de
Afdeling dat de vraag of voor de uitvoering van het plan een vrijstelling geldt, dan wel een
ontheffing kan worden verleend, in beginsel pas aan de orde komt in een procedure op grond
180

Zie reeds KB 10 juli 1989, AB 1990, 92 m.nt. AWK.

181

VNG (2009).

182

Bijv. ABRvS 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3678 en ABRvS 3 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4411.

183

O.a. ABRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3525.

184

O.a. ABRvS 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2892, ABRvS 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1815.

185

ABRvS 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2372.

186

Zie ook art. 3.1.6 lid 1 onder f Bro waarin is bepaald dat de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan in
de toelichting moeten worden neergelegd.
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van de Flora- en faunawet. Dat doet er niet aan af dat de gemeenteraad het plan niet mag
vaststellen indien en voor zover de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat de
Ffwet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.187
Deze redenering gaat niet alleen op voor de FFwet-ontheffing, maar ook voor andere
sectorale toestemmingen, zoals de omgevingsvergunning voor een inrichting. Dit gaat niet zo
ver dat de omgevingsvergunning voor een inrichting reeds moet zijn verleend bij de vaststelling
van het plan. Zo overweegt de Afdeling in een uitspraak van 24 oktober 2012:
‘Voorop wordt gesteld dat het verlenen van een milieuvergunning en het vaststellen van een
bestemmingsplan twee afzonderlijke procedures met verschillende toetsingskaders zijn. Uit het
enkele feit dat, zoals ter zitting is komen vast te staan, nog geen milieuvergunning is verleend,
kan dan ook niet worden afgeleid dat in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan
niet kan worden voldaan aan de daarbij van belang zijnde wettelijke voorschriften.’188

Wel dient het ‘aannemelijk’ te zijn dat de omgevingsvergunning voor een inrichting kan worden
verleend. Indien de verlening aannemelijk is ‘bestaat er (..) geen grond voor het oordeel dat de raad
op voorhand had moeten inzien dat het plan op dit punt niet uitvoerbaar is’, aldus de Afdeling.189 In
een uitspraak inzake een motorcrossterrein te Boekel overweegt de Afdeling expliciet:
‘De vraag of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een vergunning krachtens de Wet
milieubeheer nodig is en zo ja, of deze kan worden verleend, komt eerst aan de orde in een
procedure op grond van die wet. Dat doet er niet aan af dat verweerder geen goedkeuring aan
het plan had mogen verlenen, indien en voor zover hij op voorhand in redelijkheid had kunnen
inzien dat de Wet milieubeheer aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.’190

Aanvullende werking ruimtelijke ordening
Een reeds verleende omgevingsvergunning voor een inrichting zal moeten worden betrokken
bij de belangenafweging die in het kader van het vaststellen van het bestemmingsplan moet
worden gemaakt.191

187

Bijv. ABRvS 14 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3032.
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ABRvS 24 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY1045.
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ABRvS 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:780. Zie hierover ook Van Buuren & Hoekstra (2014). Zie ook reeds
ABRvS 17 maart 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO5664 waarin de Afdeling overwoog dat ‘op voorhand duidelijk
(dient) te zijn dat aan milieunormen kan worden voldaan, althans dat in dit opzicht geen onoverkomelijke
problemen zijn te verwachten.’
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ABRvS 5 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC5806.

191

ABRvS 26 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2718. Dit kan ook een reeds voor de uitbreiding van een
bestaande inrichting aangevraagde vergunning zijn, ABRvS 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:717.
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Dit betekent overigens niet dat aan een reeds verleende milieuvergunning ook het recht
kan worden ontleend dat de activiteiten waarop de vergunning ziet ook als zodanig worden
toegestaan in het bestemmingsplan. Aan een milieuvergunning kunnen geen planologische
rechten worden ontleend.192

Ook zal moeten worden onderzocht of na realisering van de nieuw toegestane ontwikkelingen
nog aan de de milieunormen van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan.193 Het is
mogelijk dat de milieugevolgen van de activiteiten in het plan voldoende zijn gereguleerd
door de milieuregelgeving en een aanvaardbaar woon-en-leefklimaat is geborgd. In het
bestemmingsplan hoeven dan geen aanvullende regels te worden opgenomen. In het kader
van het bestemmingsplan zal de aanvaardbaarheid van de milieugevolgen van ruimtelijke
ontwikkelingen echter wel zelfstandig moeten worden onderzocht. Het is vaste jurisprudentie
dat dit onderzoek niet mag worden doorgeschoven naar het milieuspoor. Een voorbeeld biedt
een uitspraak van de Afdeling van 28 november 2012 over een bestemmingsplan waarin de
realisering van een hondenkennel was toegestaan. Appellant kwam op tegen het plan omdat hij
vreesde voor geluidsoverlast. De raad betoogde dat in het kader van de omgevingsvergunning
een toetsing aan de geldende milieuregels zal plaatsvinden en een verdere regeling in het plan
daarom overbodig is. De Afdeling maakte duidelijk dat het doorschuiven van het onderzoek
naar de omgevingsvergunning voor een inrichting niet mag:
‘Ten aanzien van het in het plan voorziene gebruik van de gronden in het zuidoosten van het
plangebied voor een hondenkennel, -opvang en –africhtstation en/of het fokken van honden,
overweegt de Afdeling dat een bestemmingsplan dient te strekken tot een goede ruimtelijke
ordening. Voor de beantwoording van de vraag of een bestemmingsplan voldoet aan deze eis
kan niet worden volstaan met een verwijzing naar een toets die in het kader van een eventueel
te verlenen omgevingsvergunning voor milieu moet worden uitgevoerd (..).’194

Van belang is dat volgens standaardjurisprudentie bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid
van nieuwe ontwikkelingen moet worden uitgegaan van de maximale planologische
mogelijkheden van het plan.195 Deze mogelijkheden hoeven niet gelijk te zijn aan de ruimte die
de vergunning biedt en het is dus ook niet voldoende om daar naar te verwijzen. Zo overweegt
de Afdeling in een uitspraak van 28 december 2011:
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ABRvS 26 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2718, ABRvS 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1571.
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Zie ABRvS12 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX7128.

194

ABRvS 28 november 2012, JM 2013/12 m.nt. R. van Bommel.

195

Zie hierover par. 3.4.3.
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‘Een milieuvergunning (thans: omgevingsvergunning voor een inrichting, MB) kent echter een
ander toetsingskader dan de Wro en kan in de toekomst worden gewijzigd. In het kader van een
goede ruimtelijke ordening dient daarom te worden uitgegaan van de maximale mogelijkheden
van het plan. Volgens de raad is de milieuvergunning nog niet geheel benut en is aldus rekening
gehouden met een eventuele uitbreiding van het bedrijf op het nieuwe bouwvlak. De raad heeft
echter niet aannemelijk gemaakt dat hetgeen de milieuvergunning nog aan uitbreidingsruimte
biedt, overeenkomt met de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan. Gelet hierop
is niet zonder meer duidelijk dat het bestemmingsplan in zoverre, zoals de raad stelt, niet in
betekende mate kan bijdragen aan de concentratie luchtverontreinigende stoffen van de
inrichting en daarbij behorende verkeersbewegingen.’196

In het kader van het bestemmingsplan dient dus een eigen, aanvullend, onderzoek naar de
milieugevolgen te moeten verricht, uitgaande van de maximale planologische mogelijkheden
van het plan. Dat dit regelmatig mis gaat, laat ook de uitspraak over het bestemmingsplan voor
de RAI in Amsterdam zien. De raad voerde onder meer aan dat er reeds een milieuvergunning
was verleend voor de activiteiten van de RAI. Deze vergunning reguleert muziekevenementen
en festivals voldoende, aldus de raad. Ook hier overweegt de Afdeling:
‘Dat in dit geval de Amsterdam RAI een inrichting is als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet
milieubeheer waarvoor reeds een milieuvergunning is verleend − daargelaten de vraag of het
buitenterrein van de Amsterdam RAI deel uitmaakt van deze milieuvergunning −, betekent
voorts niet dat om die reden geen regels in een bestemmingsplan nodig zouden kunnen zijn.
Daartoe overweegt de Afdeling als volgt. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (zie de
uitspraak van 29 februari 2012 in zaak nr. 201002029/1/T1/R2) is anders dan bij de toepassing
van de Wet milieubeheer (thans: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hierna:
Wabo) bij de vaststelling van een bestemmingsplan een beoordeling nodig op basis van
de maximale mogelijkheden die het plan biedt. In de beoordeling van een aanvraag om een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo
kunnen niet alle gevolgen die ruimtelijk relevant zijn worden betrokken. Dat de verleende
milieuvergunning reeds voorschriften bevat om de muziekevenementen en festivals te
reguleren, kan, anders dan de raad naar voren brengt, dan ook zonder nadere afweging geen
reden zijn om een planologische regeling ten aanzien van de muziekevenementen en festivals in
het bestemmingsplan achterwege te laten.’197
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In een bestemmingsplan dat voorziet in een evenemententerrein bij Walibi World was een
creatievere oplossing verzonnen en was in de planregels expliciet voorzien in een koppeling
met de milieuvergunning.198 Het gebruik van het evenemententerrein zou op deze wijze
uitsluitend beperkt worden door de geluidgrenswaarden uit de milieuvergunning van Walibi
World. De Afdeling overwoog ook hier dat, anders dan bij de vergunningverlening op basis van
de Wabo, bij de vaststelling van een bestemmingsplan een beoordeling nodig is op basis van
de maximale mogelijkheden die het plan biedt. Niet alle ruimtelijke relevante gevolgen kunnen
bij de beoordeling van een omgevingsvergunning milieu worden betrokken. Wat betreft de
beperking van de geluidsbelasting acht de Afdeling de koppeling met de milieuvergunning van
Walibi geen acceptabele en adequate oplossing. Belangrijk argument daarbij is overigens ook
dat Walibi en het evenemententerrein in handen zijn van verschillende eigenaars, waardoor
Walibi geen invloed heeft op de naleving van de geluidvoorschriften.
Wanneer milieuaspecten niet zijn gereguleerd in een omgevingsvergunning voor een inrichting
of het Activiteitenbesluit kan het nodig zijn dat deze aspecten wel worden meegenomen in de
ruimtelijke besluitvorming. Bekende voorbeelden betreffen de jurisprudentie ten aanzien van
het reguleren van stemgeluid in het bestemmingsplan en het reguleren van de geluidsoverlast
afkomstig van een 30km-weg. Stemgeluid op een onverwarmd en onoverdekt terrein is
uitgezonderd in het Activiteitenbesluit, tenzij sprake is van een binnenterrein (art. 2.18 lid 1
onder a Activiteitenbesluit). In een uitspraak van de ABRvS van 27 mei 2009 (basisschool “Et
Buut”) betrof het de geluidsoverlast van kinderen (stemgeluid) op het speelplein. De Afdeling
overweegt ten aanzien van het meewegen van het stemgeluid van de spelende kinderen:
‘zowel het college als het gemeentebestuur hebben hierbij echter niet onderkend dat dit niet
wegneemt dat het college bij de beslissing omtrent de goedkeuring van een bestemmingsplan
dergelijke geluidhinder voor omwonenden wel dient te betrekken in het kader van de vereiste
belangenafweging ten aanzien van de vraag of vanwege Et Buut een zodanige geluidhinder
kan worden verwacht dat daardoor een onevenredige inbreuk wordt gemaakt op het woon- en
leefklimaat van omwonenden.’199 De ruimtelijke besluitvorming heeft ook hier derhalve een
aanvullende werking.

Met betrekking tot de geluidsoverlast afkomstig van 30km-wegen geldt iets soortgelijks.
Wegen die liggen binnen een woonerf of wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km
geldt, zijn vrijgesteld van zonering op grond van de Wet geluidhinder (art. 74, lid 2 Wgh). Bij de
vaststelling van het bestemmingsplan zal de geluidsbelasting afkomstig van deze wegen toch
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in ogenschouw moeten worden genomen in het kader van een goede ruimtelijke ordening.200
Eenzelfde overweging geldt ten aanzien van gecumuleerde geluidsbelasting (bijvoorbeeld van
industrielawaai en wegverkeerslawaai). Ook al verplicht de Wgh niet tot een onderzoek naar de
cumulatieve effecten (omdat bijvoorbeeld geen sprake is van een gezoneerd industrieterrein)
dan kan het toch nodig zijn onderzoek hier naar te verrichten in het kader van een goede
ruimtelijke ordening.201
Bovenstaande jurisprudentie laat zien dat de ruimtelijke besluitvorming een aanvullende
werking kent ten opzichte van de milieunormstelling. Gelet op het criterium van een goede
ruimtelijke ordening zullen in het bestemmingsplan soms aanvullende of strengere eisen
moeten worden gesteld, zelfs als voldaan wordt aan de milieunormen in de vergunning of het
Activiteitenbesluit of andere milieuwetgeving zoals de Wet geluidhinder.

3.3.3 Borging van de maatregelen; milieukwaliteitsnormen in het
bestemmingsplan
Indien een aanvaardbaar woon- en leefklimaat met een maximale invulling van de mogelijkheden
van het plan niet is gegarandeerd, zullen in het bestemmingsplan regels moeten worden
opgenomen om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Een waarborg kan worden
geboden door in het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting op te nemen waarmee
een zodanige voorwaarde wordt verbonden aan een te realiseren bestemming dat deze toch
kan worden toegestaan. In hoofdstuk 5, par. 5.2 wordt op deze figuur nader ingegaan.
Er zijn echter ook andere mogelijkheden. Daarbij zij er aan herinnerd dat de planregels enkel
mogen worden gesteld met het oog op ‘een goede ruimtelijke ordening’. In par. 3.2 is reeds
gewezen op de steeds ruimere invulling van dit begrip in de jurisprudentie. Een voorbeeld biedt
een uitspraak van 18 mei 2016 waarin de Afdeling het maximeren van vrachtwagentransporten
in de planregels ruimtelijk relevant acht. Daarbij overweegt de Afdeling dat:
‘Vrachtwagentransporten, zeker indien die in grote aantallen plaatsvinden, hebben volgens
de raad gevolgen voor onder meer woon- en leefklimaat, verkeersveiligheid, milieu,
volksgezondheid en natuur. De raad heeft met het in de planregels maximeren van het aantal
vrachtwagentransporten ten gevolge van het plan, beoogd de nadelige gevolgen daarvan tot
een naar zijn oordeel vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening voor de omgeving
aanvaardbaar niveau te beperken.’ 202
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Ook ten aanzien van het reguleren van meer diffuse bronnen zouden derhalve regels in het
bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. De uitspraak laat wel zien dat dit in de
praktijk nog niet eenvoudig is. In casu had de raad niet inzichtelijk gemaakt hoe deze norm
op het niveau van de individuele bedrijven kon worden gehandhaafd en was het plan op dit
onderdeel in strijd met de rechtszekerheid vastgesteld.203 Het is verder vaste jurisprudentie dat
uitvoeringsaspecten ruimtelijke relevantie missen.204 Ook bouwtechnische aspecten kunnen
niet in het plan worden geborgd. Het Bouwbesluit 2012 biedt op dit punt een uitputtende
regeling. Zie bijvoorbeeld een uitspraak van de Afdeling van 23 april 2014:
‘Hiertoe wordt overwogen dat het bestemmingsplan een ruimtelijk instrument is waarin
als veiligheidsmaatregel in beginsel afstanden worden gegeven ter voorkoming van een
onaanvaardbare overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. In het Bouwbesluit
2012 zijn bouwtechnische regels neergelegd, welke bij de bouw van woningen in acht moeten
worden genomen. De regeling in het Bouwbesluit 2012 heeft in zoverre een uitputtend karakter,
zodat de raad terecht stelt dat om die reden geen ruimte bestond om in het plan een regeling
op te nemen over de toe te passen beglazing en de centraal afsluitbare mechanische ventilatie.
Voorts wordt overwogen dat de maatregel dat bewoners via proactieve risicocommunicatie
worden gewezen op alarmering en handelingsperspectieven in geval van een calamiteit, een
uitvoeringsaspect betreft waarop het plan vanwege het ontbreken van ruimtelijke relevantie
evenmin betrekking kan hebben.’205

In vervolg hierop kan de vraag worden gesteld in hoeverre in de bestemmingsplanregels zelf
milieukwaliteitsnormen in de vorm van emissie- of immissienormen kunnen worden opgenomen
om zo een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Dit houdt in dat de toelaatbaarheid van
bouwplannen en het gebruik van grond en/of bouwwerken rechtstreeks wordt getoetst aan de
normen. Op dit onderwerp is een belangrijke ontwikkeling in de jurisprudentie waar te nemen.
Eerst een korte blik terug in de tijd. De wetgever achtte bij de totstandkoming van de Wet
milieubeheer het opnemen van milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan voorstelbaar.
Dit zou van geval tot geval beoordeeld moeten worden, mede gelet op de eis van uitvoerbaarheid
van het plan, zo blijkt uit de MvT bij het wetsvoorstel Plannen en Milieukwaliteitseisen uit
1989.206 Volgens standaard Kroonjurisprudentie was dit echter niet aanvaardbaar. Er moet
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sprake zijn van ruimtelijke relevantie. De Kroon stelde in dit verband dat de WRO geen grondslag
biedt voor:207
`niet rechtstreeks op het gebruik van de grond en gebouwen, c.q. het uitvoeren van werken en
werkzaamheden gerichte normen, die veeleer betrekking hebben op het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van eventueel op de grond en in de gebouwen te vestigen
bedrijven en de uit hoofde van andere wettelijke regelingen daarvoor vereiste vergunningen.’

Een voorschrift waarin stond dat `de totale concentratie van alle op het industrieterrein
geëmitteerde stoffen in de buitenlucht zodanig dient te zijn dat op de plaats van een op de
plankaart aangegeven immissiegrens bepaalde aangegeven waarden niet worden overschreden’
hoort bijvoorbeeld dan ook niet in het bestemmingsplan thuis volgens de Kroon. Ook wordt een
voorschrift waarin de bouw van dienstwoningen op gronden met een bestemming `Agrarische
bedrijfsgebouwen’ en `Agrarische cultuurgrond’ afhankelijk wordt gesteld van de norm
`met een voor bewoning te verwachte onaanvaardbare hoeveelheid luchtverontreiniging en
geluidsoverlast’ niet geaccepteerd. De rechtszekerheid van de vergunningaanvrager komt hier
in gevaar, aangezien niet vaststaat, of en wanneer de grenswaarden zullen worden bereikt,
en of een vergunning daardoor eventueel zal moeten worden geweigerd. Het opnemen van
emissie– en immissienormen in de voorschriften van het bestemmingsplan was blijkens deze
jurisprudentie dus niet mogelijk.
De jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak onder de WRO volgde de jurisprudentie
van de Kroon op hoofdlijnen. Er leken evenwel meer mogelijkheden te worden geboden voor
het opnemen van milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan. In een uitspraak van 25
juni 2003 achtte de Afdeling 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’.208 Hier is sprake van
opname van een milieukwaliteitsnorm in het bestemmingsplan, al zij aangetekend dat deze
norm alleen geldt voor het peuterbad (en niet breder). In een eerdere uitspraak werd reeds
aanvaardbaar 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.’209
Ook hier lijkt sprake te zijn van een milieukwaliteitsnorm.
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De discussie omtrent de vraag of milieukwaliteitsnormen in de planvoorschriften van een
bestemmingsplan mogen worden opgenomen, leek te worden beslecht met het voorstel voor de
nieuwe Wro.210 Reeds in de toelichting op het voorontwerp voor de nieuwe Wro werd aangegeven
dat het begrip ‘ruimtelijke ordening’ een bredere betekenis zou worden toegedacht in de zin dat
deze ruimtelijke ordening mede dienstbaar wordt gemaakt aan een duurzame leefomgeving.
Daarmee samenhangend zouden in bestemmingsplannen ook kwalitatieve milieunormen kunnen
worden opgenomen aan de hand waarvan de toelaatbaarheid van bepaalde vormen van gebruik van
de grond en/of bouwwerken kan worden getoetst.211 Ook in de MvT bij het definitieve wetsvoorstel
Wro wordt opgemerkt dat beoogd wordt het begrip ‘een goede ruimtelijke ordening’ een ruimere
strekking te geven dan hierin de loop der jaren in de WRO aan is toegedacht.212 De vraag was
evenwel of in de nieuwe Wro daadwerkelijk sprake is van een verruiming van de mogelijkheden tot
het opnemen van milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan.
Kijkend naar de tekst van de wet zijn hier weinig aanwijzingen voor. In de considerans is wel te
lezen dat ‘ter bevordering van een duurzame ruimtelijke kwaliteit’ nieuwe regels worden gegeven
omtrent de ruimtelijke ordening, maar de centrale bepaling inzake het bestemmingplan, art.
3.1, lid 1 biedt maar weinig aanknopingspunten. Het begrip ‘een goede ruimtelijke ordening’
staat, net als in de WRO, centraal. In de MvT bij het wetsvoorstel Wro is hierover te lezen dat
het wetsvoorstel erin voorziet dat `belangen van andere beleidsterreinen kunnen worden
meegewogen bij de vaststelling van bestemmingsplannen, en dat dit in bepaalde bij algemene
maatregel van bestuur aangegeven gevallen zelfs verplicht zal zijn.’ Even verder is evenwel te
lezen dat het gaat om belangen ‘met een ruimtelijke dimensie’.213 In de literatuur werden dan
ook bij de eventuele verruiming van de reikwijdte van de Wro vraagtekens gezet.214
Op p. 21 en 22 van de MvT bij het wetsvoorstel wordt specifiek aandacht besteed aan het
opnemen van milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan:
‘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 het bestemmingsplan andere dan de
bedoelde kwaliteitsnormen bevat, die strekken ter bescherming van het milieu.’
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Vervolgens wordt benadrukt dat de bedoelde kwaliteitsnormen alleen betrekking kunnen
hebben op bronnen binnen het bestemmingsplangebied die effecten hebben binnen het
bestemmingsplangebied. Voorts zullen de kwaliteitseisen en gebruiksbepalingen ‘uiteindelijk
altijd op de een of andere wijze (..) moeten kunnen worden vertaald in ruimtelijke maatregelen
en regels die passen binnen het bestemmingsplan’, aldus de MvT.215 Het moet dus in ieder geval
telkens gaan om ruimtelijk relevante criteria.

3

De vraag of nu daadwerkelijk mag worden uitgegaan van een verruimd begrip ‘een goede
ruimtelijke ordening’, en daarmee van een gemeentelijke bevoegdheid tot het stellen van
milieukwaliteitseisen, kan op basis van de tekst van de wet en de MvT niet met zekerheid
worden beantwoord. De jurisprudentie van de laatste jaren laat evenwel zien dat het mogelijk,
en soms ook nodig is om emissie- en immissienormen op te nemen in het bestemmingsplan.
Verschillende uitspraken kunnen in dit verband worden uitgelicht.
In een uitspraak betreffende het bestemmingsplan Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld
van 18 juli 2012 acht de Afdeling de opname van een geluidsimmissienorm expliciet
aanvaardbaar. Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een evenemententerrein.
In de planregels zijn geluidsnormen opgenomen voor een maximale geluidbelasting voor
geluidgevoelige gebouwen. Ingevolge de planregels is het verboden de gronden met de
bestemming evenemententerrein te gebruiken voor evenementen die niet voldoen aan de
normen voor het maximaal toegestane geluidsniveau. De Afdeling overweegt dat met deze
planregels appellante ‘niet bevreesd hoeft te zijn voor onaanvaardbare geluidhinder als gevolg
van evenementen in het plangebied.’ 216
Ook een geluidverkavelingsplan dat per perceel de maximale geluidruimte vastlegt, mag in het
bestemmingsplan worden opgenomen:
‘Nu gelet hierop de verdeling van de beschikbare geluidruimte op een industrieterrein niet in het
kader van de vergunningverlening is gewaarborgd, heeft de raad in redelijkheid kunnen besluiten
om een verdeling van de beschikbare geluidruimte in het bestemmingsplan te waarborgen.
Anders dan Betoncentrale Papendrecht betoogt staat artikel 3.1, eerste lid, van de Wet
ruimtelijke ordening (hierna: Wro), noch de milieuwet- en regelgeving, gelet op het voorgaande,
er aan in de weg dat het geluidverdeelplan in het bestemmingsplan wordt opgenomen. Daarbij
neemt de Afdeling in aanmerking dat uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 3.1,
eerste lid, van de Wro (Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 21-22) volgt dat de redactie van

215

Kamerstukken II, 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 22.

216

ABRvS 18 juli 2012, M en R 2013, 88, m.nt. J.C. van Oosten

69

artikel 3.1 van de Wro het mogelijk maakt een relatie te leggen tussen de ruimtelijke ordening en
het beleidsterrein van milieu.’, aldus de Afdeling.217

Daarbij is wel relevant dat de reeds vergunde geluidruimte door het opnemen van een
geluidverkavelingsplan in de planregels niet zou worden aangetast.218 Dit betreft zowel de
verleende omgevingsvergunningen als de geluidruimte van inrichtingen die onder de werking
van het Activiteitenbesluit vallen.
Van belang is dat in bovengenoemde uitspraak inzake het geluidverkavelingsplan geen sprake
was van een doorkruising van de milieuwetgeving. Dit was anders in een uitspraak van de
Afdeling van 4 november 2015. De planregels van het bestemmingsplan over het buitengebied
van Bladel bewerkstelligden dat bepaalde activiteiten die in de milieuwetgeving juist expliciet
zijn uitgesloten van een voorafgaande toetsing, alsnog aan een voorafgaande toetsing aan
die normen worden onderworpen. Het ging in casu om het wettelijk stelsel van de Wet geurhinder
en veehouderijen, de Wabo en het Activiteitenbesluit, waarmee de wetgever een exclusief kader
heeft beoogd te bieden voor de toetsing van geurhinder vanwege veehouderijen. Een dergelijke
doorkruising van de milieuwetgeving achtte de Afdeling niet geoorloofd.219
Een andere uitspraak die in dit verband kan worden uitgelicht is een uitspraak van 19
december 2012 waarin het draait om een bestemmingsplan dat voorziet in een duurzame
energievoorziening, een zogenaamde WKO-installatie. In de planregels is ten aanzien van
deze installatie bepaald ‘dat het bronvermogen van de te bouwen nutsvoorziening niet
meer mag bedragen dan 54 dB(A).’ Ook is bepaald dat het gemiddelde meetvlakniveau
van de te bouwen nutsvoorziening niet meer mag bedragen dan 40dB(A). De Afdeling
overweegt hierover: ‘De maximale planologische mogelijkheden wat betreft het aspect geluid
worden in dit geval begrensd door het in de planregels bepaalde maximale bronvermogen.
(appellant) heeft de aanvaardbaarheid van het in de planregels opgenomen maximale
bronvermogen niet bestreden.’ 220 Dit is mijns inziens een opmerkelijke uitspraak, het betreft
hier immers een emissienorm in het bestemmingsplan voor een specifieke voorziening.
Dergelijke emissienormen worden ook verbonden aan de omgevingsvergunning voor milieu.
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Hoewel de aanvaardbaarheid van de planregel niet wordt bestreden, lijkt niet te kunnen
worden uitgesloten dat de Afdeling de emissienorm in de planregel accepteert.221
Ter illustratie kan voorts gewezen worden op een uitspraak van 3 april 2013 inzake het
bestemmingsplan dat betrekking heeft op onder meer discotheek Panama in Amsterdam.
De Afdeling acht in deze uitspraak een planregeling acceptabel waarin de mogelijkheden om
een maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit vast te stellen worden beperkt.
Het gaat daarbij om een beperking van de maximale extra geluidsbelasting 5 dB(A) die bij
maatwerkvoorschrift mag worden gesteld. Met deze regeling wordt volgens de Afdeling een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden gegarandeerd.222 Het is op zijn minst
een opmerkelijke uitspraak, gelet op het feit dat de gemeenteraad de bevoegdheid van het
college beperkt om maatwerkvoorschriften vast te stellen.223 Maar ook laat het de vergaande
mogelijkheden van regulering van milieuaspecten in het bestemmingsplan zien en de
mogelijkheden om op die wijze de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een activiteit te waarborgen.
De jurisprudentie laat derhalve zien dat immissie en emissienormen in het bestemmingsplan
kunnen worden opgenomen. Deze ontwikkeling lijkt een logisch gevolg van het feit dat bij
de vaststelling van het bestemmingsplan de maximale ontwikkelingsmogelijkheden moeten
worden bekeken en het plan moet voldoen aan het criterium van een goede ruimtelijke ordening.
De mogelijkheden van het plan zullen met het oog op een aanvaardbaar woon-en leefklimaat
moeten worden beperkt. Dit kan derhalve ook betekenen dat een milieunorm moet worden
opgenomen. Dit betekent wel dat er afstemmingsvragen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld ten
aanzien van de omgevingsvergunning voor een inrichting. Deze vergunning wordt niet getoetst
aan het bestemmingsplan (zie hierna).

3.4 Bestemmingsplan en flexibiliteit
3.4.1 Inleiding
Een bestemmingsplan kan globaal of gedetailleerd van karakter zijn, of bestaan uit een combinatie
van globalere plandelen met meer gedetailleerde bestemmingen. Volgens vaste jurisprudentie
behoort het tot de beleidsvrijheid van de gemeenteraad om de mate van gedetailleerdheid van
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Zie anders met betrekking tot een WKO-installatie: ABRvS 7 februari 2008, 200703382/1 (Overhoeks), waarin
de Afdeling o.m. overweegt ten aanzien van de warmte-koude installatie: ‘Wat betreft de eventuele gevolgen
van het gebruik van die voorzieningen op de diepere ondergrond en voor gronden buiten het plangebied,
overweegt de Afdeling dat die gevolgen zullen moeten worden bezien in het kader van de normen die
ingevolge de milieuwetgeving voor dergelijke installaties gelden.’
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het plan te bepalen.224 Het karakter van het bestemmingsplan heeft betekenis voor de mate
waarin een zekere flexibiliteit bij de invulling van functies mogelijk is. Zo bieden globalere
bestemmingsregelingen meer verschillende mogelijkheden van invulling dan gedetailleerde
bestemmingsplannen. Daarnaast kan flexibiliteit worden bereikt door de inzet van de
flexibiliteitsinstrumenten van art. 3.6 Wro.
De flexibiliteit van bestemmingsplannen in relatie tot gebiedsontwikkeling is een onderwerp dat in
de belangstelling staat. Zo is door De Zeeuw c.s betoogt, met het oog op de nieuwe Omgevingswet,
dat het gebrek aan flexibiliteit één van de belangrijke knelpunten van het huidige omgevingsrecht
is.225 Het zou volgens hen wenselijk zijn om eenvoudig, zonder bestemmingsplanwijziging, in te
kunnen spelen op gewijzigde marktomstandigheden die een andere invulling van functies wenselijk
maken.226 Ook Platform 31227 pleit voor het experimenteren met flexibele bestemmingsplannen.
Dit pleidooi heeft inmiddels geleid tot een experimenteerregeling in het uitvoeringsbesluit zesde
tranche Crisis-en herstelwet.228 De flexibiliteit van bestemmingsplannen is ook in het kader van de
Omgevingswet een belangrijk onderwerp.
Het gaat in deze (bredere) discussie over flexibiliteit van het bestemmingsplan niet zozeer om het
punt dat er te weinig mogelijkheden zouden zijn om globaal te bestemmen of dat de Wro te weinig
flexibiliteitsinstrumenten biedt, maar om de vraag hoeveel ‘duidelijk’ moet zijn met het oog op het
(milieu)onderzoek om aannemelijk te maken dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Hoe globaler
of flexibeler het plan, hoe ruimer de reikwijdte van het (milieu)onderzoek dat ter voorbereiding van
het bestemmingsplan moet worden uitgevoerd. En, de keerzijde van flexibiliteit, hoe groter het
beslag op de ‘milieugebruiksruimte’ in het plangebied. Dit komt doordat bij de vaststelling van het
bestemmingsplan in beginsel moet worden uitgegaan van een maximale planologische invulling.
In de praktijk speelt dan ook de wens om onderzoeksverplichtingen ‘uit te stellen’ naar een later
tijdstip (binnen de planperiode) om zo eenvoudiger in te kunnen springen op de veranderende
omstandigheden van gebieden die in transitie zijn.
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Zie bijv. ABRvS 29 september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN8592, ABRvS 14 februari 2007,
ECLI:NL:RVS:2007:AZ8447 en ABRvS 9 februari 2005, BR 2005, 712.
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De Zeeuw & Hobma (2012), p. 12. Zij merken daarbij op: ‘Alhoewel het mogelijk is om globale (eind)
plannen te maken voelen gemeenten zich veelal gedwongen een gedetailleerd bestemmingsplan te
maken, onder ander door de onderzoeksverplichtingen en jurisprudentie. Door de mate van detaillering
verliest het bestemmingsplan aan flexibiliteit, waar dit vaak wel is geboden door gewijzigde inzichten of
omstandigheden.’
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Ook in een bestemmingsplan waarin het compacte-stadbeleid wordt nagestreefd kan – een
bepaalde mate van – flexibiliteit wenselijk zijn. Bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op een
veranderende markt of, omdat dat mogelijkheden biedt om (in de tijd) milieugebruiksruimte
te creëren, bijvoorbeeld door de programmatische aanpak, waardoor een bestemming toch
uitvoerbaar is.229 Het kost immers tijd om gebieden die in transitie komen te ontwikkelen. In de
praktijk kan dit lange tijd duren. In die zin is de bredere discussie over flexibele bestemmingsplannen
ook relevant voor de compacte stad, indien er mogelijkheden zouden zijn om een globaler of
flexibeler plan vast te stellen, terwijl het (theoretische) beslag op de milieugebruiksruimte beperkt
zou kunnen blijven. Met het oog hierop besteed ik hier aandacht aan de jurisprudentie inzake de
mogelijkheden om uit te gaan van een ‘representatieve invulling’ van de maximale planologische
mogelijkheden en de genoemde experimenteerregeling van de Crisis en herstelwet. Daarbij wordt
nagegaan welke mogelijkheden precies worden geboden en welke juridische vragen daarbij rijzen.
Eerst volgt een korte uiteenzetting van de bestaande mogelijkheden om flexibiliteit te creëren in
het bestemmingsplan.

3.4.2 Globale bestemmingen en flexibiliteitsconstructies art. 3.6 Wro
Flexibiliteit kan, zoals gezegd, worden bereikt door bestemmingen op te nemen die veel
ruimte laten voor verschillende functies of door de inzet van flexibiliteitsinstrumenten zoals de
wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht.

Gemengde bestemmingen en dubbelbestemmingen
Het is toegestaan in het bestemmingsplan ruime bestemmingen als ‘gemengde doeleinden’
of ‘centrumdoeleinden’ op te nemen, waarbinnen verschillende functies mogelijk zijn. Deze
verschillende functies kunnen worden vastgelegd in de doeleindenomschrijving bij de bestemming
(art. 3.1.3 Bro). Het aantal en de precieze situering van de functies kunnen daarbij in zekere mate
vrij worden gelaten.230 Dit biedt flexibiliteit, waarbij de rechtszekerheid en uitvoerbaarheid van het
plan echter niet in het geding mogen komen.
Zo had de gemeenteraad van Zwolle een bestemmingsplan vastgesteld waarin de
doeleindenomschrijving behorende bij de bestemming ‘gemengde doeleinden’ zeer ruim
was geformuleerd en waarin geen koppeling was gelegd met een staat van inrichtingen. De
gemeenteraad wilde flexibiliteit bij de invulling van de bestemming. Mede gelet op het feit
dat in casu binnen de bestemming ‘gemengde doeleinden’ potentieel conflicterende situaties
mogelijk waren, achtte de Afdeling een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners van de
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Vgl. Van der Ree (2000), p. 527 – 528.
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voorziene woningen onvoldoende gewaarborgd en had GS terecht goedkeuring onthouden aan
de desbetreffende plandelen.231

Van der Ree betoogt in dit verband dat de regeling bij een gemengde bestemming 1) een duidelijke
normering van gebruiksmogelijkheden én 2) een duidelijke kwalificatie van het bestaande
ruimtegebruik moet geven.232 Het kan derhalve nodig zijn een ruime of gemengde bestemming nader
te normeren. Daarbij is het mogelijk een zekere menging van functies te bevorderen, bijvoorbeeld
door toepassing van de ‘blokzijdemethode’, waarbij in de planregels maximale percentages van woonof werkfuncties binnen de bestemming worden opgenomen.233 Enigszins vergelijkbaar hiermee is het
zgn. ‘functielimiteringssysteem’, waarmee het behoud van een diversiteit aan functies kan worden
gewaarborgd. Daarbij wordt per deelgebied vastgelegd wat de bestaande verhoudingen zijn tussen
de daar aanwezige functies en wat de maximale verhoudingen tussen functies mogen zijn. Voor
functiewijziging is een vrijstelling (thans: omgevingsvergunning voor binnenplans afwijken) vereist,
waarbij moet worden getoetst aan de normen opgenomen in het functielimiteringssysteem. 234
Een ruime bestemming kan ook vorm krijgen door een zogenoemde dubbelbestemming of
meervoudige bestemming. Kenmerkend hiervoor is dat er op één plaats tegelijkertijd twee of
meer deelfuncties van toepassing zijn, bijvoorbeeld verkeersdoeleinden en geluidhinderwerende
doeleinden of ‘water’ en ‘natuurgebied’.235 Ook kan worden gedacht aan bedrijfsgebouwen die
dienen als geluidsafscherming of aan zogenoemde ‘geluidwalwoningen’. De twee bestemmingen
kunnen in beginsel gelijktijdig worden gerealiseerd.236 Er zal wel een rangorde tussen de
verschillende doeleinden of functies moeten worden aangegeven, waarbij deze rangorde
geen zodanige tegenstrijdigheden mag bevatten ‘dat niet op redelijkerwijze een afweging kan
worden gemaakt met het oog op een goede ruimtelijke ordening’.237 Zo achtte de Afdeling een
meervoudige bestemming voor prostitutiedoeleinden, bedrijfsdoeleinden IV en deels railverkeer
niet aanvaardbaar, omdat dit tot gevolg zou hebben dat prostitutiebedrijven en categorie IV
bedrijven zich tegelijkertijd op het terrein kunnen vestigen, terwijl vanuit een oogpunt van hinder
en veiligheid enige afstand tussen beide functies moet worden aangehouden.238
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ABRvS 12 mei 2004, 200304742/1, Gst. 2004, 124 m.nt. J.M.H.F. Teunissen.
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285 en p. 513.
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Flexibiliteitsconstructies art. 3.6 Wro
Ook met het instrumentarium van art. 3.6 Wro kan de nodige flexibiliteit worden bereikt.
Het gaat daarbij om de uitwerkingsplicht, de wijzigingsbevoegdheid en de binnenplanse
afwijkingsbevoegdheid bij omgevingsvergunning. Deze flexibiliteitsconstructies maken het
mogelijk het plan in een latere fase aan te passen zonder de bestemmingsplanprocedure
opnieuw te moeten doorlopen.

3

Door een globale bestemming met uitwerkingsplicht (art. 3.6 lid 1 onder b Wro) in het
bestemmingsplan op te nemen, kan B en W op een later tijdstip een meer gedetailleerde invulling
geven aan de bestemming van bepaalde gronden. Dit biedt flexibiliteit in de tijd, waardoor
bijvoorbeeld nog verschillende alternatieven in een latere fase tegen elkaar kunnen worden
afgewogen In het bestemmingsplan moeten wel uitwerkingsregels worden opgenomen, die de
grens van de uitwerkingsmogelijkheden aangeven. Bovendien moet in het bestemmingsplan op
zodanige wijze de doelstelling voor het uit te werken plan worden aangegeven dat voldoende
inzicht wordt verkregen in de toekomstige ontwikkeling van het plangebied (art. 3.1.4 Bro).
Een bekend voorbeeld in dit verband van een wat al te flexibel bestemmingsplan was het
Amsterdamse bestemmingsplan voor de IJ-oevers.239 In de uitwerkingsregels van dit plan was
bepaald dat een uitwerking in overeenstemming moest zijn met een zgn. Stedenbouwkundig
Programma van Eisen. Het doorschuiven van het stellen van uitwerkingsregels naar een
dergelijk, buitenwettelijk, plan is volgens de Afdeling in strijd met art. 11 WRO (oud). Ook
maakte de doeleindenomschrijving van de uit te werken bestemming een zeer groot aantal
functies binnen één bestemming mogelijk. Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid dienen aan
de aanwending van deze mogelijkheid grenzen worden gesteld. Dit was in casu onvoldoende
gebeurd.
Ook de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in art. 3.6 lid 1 sub a Wro biedt flexibiliteit.
Een bestemming kan met behulp van deze bevoegdheid, binnen bij het plan te bepalen
grenzen, op een later tijdstip worden gewijzigd in een andere bestemming. Met het oog op de
rechtszekerheid zal de wijzigingsbevoegdheid voldoende objectief moeten worden begrensd,
zo is standaard jurisprudentie.240 Er moet voldoende duidelijk zijn in welke gevallen en onder
welke voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid gebruik mag worden gemaakt. Het mag
daarbij niet gaan om een ingrijpende verandering van de structurele opzet van het plan; dan is
de weg van een planherziening aangewezen.241
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Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van het plan op
grond van art. 3.6 lid 1 onder c Wro. Deze bevoegdheid is beperkter dan de wijzigingsbevoegdheid
van art. 3.6 lid 1 onder a Wro. Enkel kan (op ondergeschikte onderdelen) van de regels van
het plan worden afgeweken; de bestemming zelf kan dus niet worden gewijzigd.242 Deze
afwijkingsmogelijkheid kan bijvoorbeeld worden gehanteerd in de situatie waarin een bedrijf
op grond van de Staat van inrichtingen die is verbonden aan het plan niet toelaatbaar zou zijn,
maar op basis van de daadwerkelijke hinder gelijk kan worden gesteld met wel toelaatbare
bedrijven. Met behulp van de omgevingsvergunning voor een binnenplanse afwijking is het
bedrijf dan toch toelaatbaar.
Van belang is dat de beoordeling van de gevolgen – dus ook de milieugevolgen - van de
toepassing van deze flexibiliteitsbevoegdheden niet kan worden doorgeschoven naar de
toekomst, maar moet worden gedaan op het moment van vaststelling van het (moeder)plan.243
De uitwerkings- en wijzigingsregels zijn dan ook onderdeel van het bestemmingsplan.

3.4.3 Maximale invulling of maximale representatieve invulling?
Het is standaardjurisprudentie dat bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van een
bestemmingsplan dient te worden uitgegaan van de maximale planologische invulling van
het plan. Ook de flexibiliteitsmogelijkheden, zoals uitwerkings- of wijzigingsmogelijkheden,
moeten daarbij worden meegenomen. Hoe globaler het plan, hoe ruimer de planologische
invulling en hoe ruimer ook het milieuonderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan zal
moeten zijn. Indien het bestemmingsplan bijvoorbeeld op een industrieterrein categorie IV
bedrijven toestaat, moet er bij een maximale planologische invulling vanuit worden gegaan dat
deze (zware) categorie bedrijven zich vestigt op het industrieterrein. Dat is ook zo indien niet
zeker is dat deze zware bedrijvigheid zich daar zal vestigen en er in de praktijk waarschijnlijk een
mix van zware en minder zware bedrijvigheid gerealiseerd zal worden. Het bestemmingsplan
maakt het immers mogelijk dat de zwaarste categorie, met daarbij behorende milieugevolgen,
zich zal vestigen op het industrieterrein.
De rechtspraak laat evenwel ook een nuancering van deze jurisprudentie zien.244 Onder
omstandigheden is er ruimte om uit te gaan van een representatieve invulling van de maximale
planmogelijkheden en hoeft dus geen rekening te worden gehouden met een maximale
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Zie bijv. ABRvS 15 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX:4690.
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Bijv. ABRvS 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:474, ABRvS 22 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1257. Zie ook
de annotatie van Korsse bij deze laatste uitspraak in AB 2015/304.
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158 m.nt. R. van cd, ABRvS 5 december 2012, nr. 201200904/1/R1.
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invulling.245 Dit betekent dat bij het milieuonderzoek niet van de maximale mogelijkheden van
het plan hoeft te worden uitgegaan, maar van een meer ‘realistische’ invulling. Daarmee wordt
er (theoretisch) ook een minder groot beslag op de beschikbare ‘milieugebruiksruimte’ gelegd,
waarbij wel enige flexibiliteit blijft behouden. Zo mag in bepaalde situaties bijvoorbeeld bij de
bepaling van de geluidsbelasting worden uitgegaan van een lagere milieucategorie bedrijvigheid
dan toegestaan op grond van het bestemmingsplan. De omstandigheden van het geval lijken
daarbij bepalend. Zo mocht worden uitgegaan van een representatieve invulling in het geval
de maximale geluidsbelasting (op basis van een maximale invulling) zich feitelijk niet kon
voordoen.246 Ook mocht worden rekening gehouden met de ruimte die nodig is voor aanvullende
voorzieningen247 en met het feit dat een in het plan toegestane installatie zeer specifiek is.248 Ook
lijkt de Afdeling waarde te hechten aan het feit dat bij toepassing van flexibiliteitsmogelijkheden
(indien daarmee bijvoorbeeld een zwaardere milieucategorie bedrijvigheid kan worden
toegestaan) nog rechtsmiddelen kunnen worden aangewend door belanghebbenden.249
De jurisprudentie waarin ruimte wordt gelaten voor een representatieve invulling heeft tot
nu telkens betrekking op bedrijventerreinen of op stedelijke gebieden. Voor zover sprake is
van een ‘natuurtoets’ (om te bepalen of het plan een significant gevolg kan hebben voor een
Natura 2000-gebied en of een passende beoordeling moet worden gemaakt) moet er worden
uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden.250
Op basis van deze jurisprudentie kan de conclusie worden getrokken dat onder omstandigheden
meer flexibiliteit in het bestemmingsplan kan worden geboden, waarbij de milieugebruiksruimte
die wordt geclaimd niet hoeft te zijn gebaseerd op de maximale planmogelijkheden, maar op
een meer realistische aanname. De bijzondere omstandigheden van het geval spelen daarbij
echter een belangrijke rol.

3.4.4 Crisis- en herstelwet: flexibele bestemmingsplannen
De experimenteermogelijkheden die het besluit uitvoering Crisis- en herstelwet biedt sinds
de wijziging van de zesde tranche lijken een stuk verder te gaan dan de boven besproken

245

Van Velsen (2013). Zie bijv ABRvS 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:357.
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genuanceerde benadering in de jurisprudentie. Vanuit de wens om flexibel te kunnen
bestemmen is in art. 7a en in art. 7c van het besluit uitvoering Chw een experimenteerregeling
inzake flexibele bestemmingsplannen opgenomen.251 Het doel van dit experiment is ‘om te
onderzoeken waar en wanneer functies en regels <<los>> kunnen worden gelaten om zo meer
en sneller ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, zowel in bestaande
bouw als op braakliggende terreinen’.252 Art. 7a biedt daartoe de mogelijkheid om onder meer
af te wijken van art. 3.1 lid 1 Wro ‘voor zover het daarbij gaat om het verplicht aanwijzen van
bestemmingen’. Ook kan de gemeenteraad besluiten tot afwijken van verschillende aangewezen
bepalingen van het Bro waaronder de vereisten van het inzicht geven in de uitvoerbaarheid
van het plan (art. 3.1.6 lid 1 onder f Bro) en de beschrijving van de wijze waarop de krachtens
hoofdstuk 5 Wm vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken (art. 3.1.6 lid
5 onder c Bro). In de aangewezen gebieden kan geëxperimenteerd worden met een, zoals in
de NvT bij art. 7a besluit uitvoering Chw verwoord, ‘alles mag, tenzij’ benadering.253 Daarmee
wordt bedoeld dat in het plan wordt afgezien van het vastleggen van bestemmingen en in de
regels alleen wordt aangegeven wat niet is toegestaan. De looptijd van de bestemmingsplannen
is niet tien, maar twintig jaar (art. 7a lid 3 en art. 7c lid 2 besluit uitvoering Chw).
Niet zozeer is deze omgekeerde benadering – aangegeven wordt wat niet is toegestaan in
plaats van wat wel mag worden toegestaan – opvallend. Ook in het huidige bestemmingsplan
kan immers een ruime, gemengde (globale) bestemming worden omschreven, waardoor in
feite dezelfde ruime realiseringsmogelijkheden ontstaan. Vooral de afwijkingsbevoegdheid
ten aanzien van het inzicht geven in de uitvoerbaarheid en het voldoen aan sectorale
milieunormen, valt op. In de NvT bij het besluit wordt benadrukt dat de afwijkingsbevoegdheid
niet betekent dat er geen rekenschap behoeft te worden gegeven van de wijze waarop de
milieukwaliteitsnormen bij het plan zijn betrokken.254 Het gaat er om dat bij de vaststelling
van het plan niet al gedetailleerd hoeft te worden onderzocht welke gevolgen de met het plan
mogelijk gemaakte ontwikkelingen voor het milieu hebben. Dit kan op een later moment,
gedetailleerder, worden onderzocht door de initiatiefnemer: ‘De systematiek wordt dat de
gemeente voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan de gevolgen voor het
milieu globaal onderzoekt en dat de initiatiefnemer in het kader van de vergunningverlening de
gevolgen voor zijn initiatief (meer) in detail in beeld brengt’, aldus de NvT. 255
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Hoewel de regeling in beginsel beoogt flexibiliteit te brengen zonder afwijking van
‘omgevingsnormen’,256 waarmee de milieukwaliteit van het gebied gewaarborgd zou moeten
zijn, kan wel de volgende kanttekening worden geplaatst. De effecten van het bestemmingsplan
hoeven immers niet (volledig) in kaart te worden gebracht. Het is de bedoeling dat de
initiatiefnemer in het kader van de vergunningverlening de gevolgen van zijn initiatief meer
in detail in beeld brengt. Dit roept de vraag op hoe in het kader van de vergunningverlening
met cumulatieve milieueffecten kan worden omgegaan. In het kader van het bestemmingsplan
kunnen immers juist de cumulatieve effecten van de verschillende hinderveroorzakers in een
gebied worden beoordeeld, zodat kan worden beoordeeld of sprake is van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat.

4 Milieu-instrumentarium voor inrichtingen
Inleiding
Thans komt de betekenis van het milieu-instrumentarium voor de realisering van de idee van
de compacte stad aan de orde. Daarbij beperk ik mij tot de regulering van milieubelastende
activiteiten door middel van algemene regels op basis van art. 8.40 Wm, de omgevingsvergunning
op basis van art. 2.1 lid 1 onder e Wabo en de omgevingsvergunning op basis van art. 2.1 lid 1
onder i Wabo. De vraag staat centraal op welke wijze bij de toepassing van deze instrumenten
rekening kan of moet worden met de karakteristieken van de omgeving van de milieubelastende
activiteit. Daarmee wordt inzichtelijk op welke wijze deze instrumenten worden toegepast met
het oog op de verdeling van de schaarse ruimte in de compacte stad.
De hoofdregel in de huidige milieuwetgeving is dat een milieuactiviteit welke zich kwalificeert
als inrichting in de zin van de Wet milieubeheer wordt gereguleerd door algemene regels
op basis van art. 8.40 Wm. Welke mogelijkheden biedt dit instrument voor afweging in een
specifiek geval met het oog op de omgeving? Een klein deel van het totale aantal inrichtingen
is nog vergunningplichtig. Deze vergunningplicht vloeit voort uit art. 2.1 lid 1 onder e van
de Wabo. Alleen inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in het Bor vallen onder de
vergunningplicht.257 (art. 1.1 lid 3 Wabo). Dit zijn in ieder geval categorieën inrichtingen waartoe
een IPPC-installatie258 behoort. Vergunningplichtige inrichtingen zijn veelal de grote vervuilende
of risicovolle bedrijven. Bedrijven waarvan vaak op zijn minst kan worden betwijfeld of daarvoor
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Zie wel art. 7c lid 11 Besluit uitvoering Chw, waarin flexibiliteit wordt geboden ten aanzien van de
geluidnormen van het Activiteitenbesluit.

257

Art. 1.1 lid 3 Wabo jo. art. 2.1, lid 2 Bor.

258

Dit zijn installaties voor industriële activiteiten als bedoeld in de bijlage I van richtlijn 2010/75 inzake
industriële emissies (zie art. 1.1 lid 1 Wabo).
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in het compact bebouwde stedelijk gebied plaats zou moeten zijn.259 Een belangrijke vraag in
het kader van dit onderzoek is dan ook in hoeverre een inbreuk kan worden gemaakt op een
eerder verleende omgevingsvergunning voor een inrichting, zodat ‘milieugebruiksruimte’ wordt
gecreëerd voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is eerder een herverdelingsvraag. In hoofdstuk
5 wordt hier nader op ingegaan. Er kan echter niet voorbij worden gegaan aan het feit dat
dergelijke vergunningplichtige inrichtingen voorkomen in het stedelijk gebied. Niet altijd zal
het wenselijk of mogelijk zijn een bedrijf te verplaatsen. In hoeverre is het dan bijvoorbeeld
mogelijk kwetsbare bestemmingen in de omgeving van de inrichting toe te staan, zonder dat
de uitbreidingsmogelijkheden van de inrichting worden belemmerd? De mogelijke klachten
van (toekomstige) bewoners over milieuoverlast zal voor veel bestaande bedrijven een punt
van zorg zijn. De vrees kan bestaan dat ingeval van woningbouw in de directe omgeving van de
inrichting in de toekomst geen omgevingsvergunning wordt verleend voor een uitbreiding van
de activiteiten van de inrichting.
Een nog steeds aansprekend voorbeeld biedt de jarenlang slepende kwestie in Assendelft met
het nieuwbouwproject `Saendelft’. Het betrof hier een VINEX-locatie van vijfduizend woningen
die (deels) vlakbij de Forbo linoleumfabriek is gepland. Volgens Forbo kwamen de eerste 814
woningen binnen de geurgrens van de fabriek te liggen. Forbo vreesde dat de (toekomstige)
bewoners van deze woningen bezwaar zullen aantekenen wanneer er in de toekomst wordt
uitgebreid op of naast het fabrieksterrein. De groeimogelijkheden van Forbo zouden hierdoor
worden beperkt. Hoewel er ruimte was om verder van de fabriek weg te bouwen, wilde de
gemeente dit niet. `Wij willen dicht tegen de bestaande bouw aanbouwen om het groen te
sparen’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Voorts vindt de gemeente de vrees van
Forbo onterecht: `Forbo stinkt helemaal niet. Vorig jaar heeft maar één persoon geklaagd over
Forbo’.260 Uiteindelijk is een compromis gesloten, waarbij overigens een deel van de woningbouw
geen doorgang kon vinden.261

Alvorens in te gaan op de omgevingsvergunning voor een inrichting op basis van art. 2.1 lid 1 onder
e Wabo (4.2), de algemene regels op grond van art. 8.40 Wm (4.3) en de omgevingsvergunning
beperkte milieutoets (4.4) komt eerst het begrip inrichting ter sprake.
259

Vgl. ook de Interimwet stad-en-milieubenadering. Deze wet kent de expliciete voorwaarde dat een
eventuele afwijking van milieukwaliteitsnormen op het terrein van bodem, geluid of lucht gebeurt ‘ten
behoeve van het vestigen van milieugevoelige bestemmingen en van het vestigen of verplaatsen van
kleinschalige bedrijvigheid bij functiemenging van wonen en werken’ (art. 2). Het is uitdrukkelijk niet de
bedoeling ‘om functiemenging te bewerkstelligen tussen milieugevoelige bestemmingen en grootschalige
industriële activiteiten’, aldus de MvT (Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 9). Het begrip ‘kleinschalige
bedrijvigheid’ wordt overigens niet nader omschreven in de wet of de parlementaire stukken.

260

`Bouw ligt stil door ruzie over geurgrens’, NRC 13 september 1999.

261

Zie ook ABRvS 6 juli 2005, AB 2005, 342 m.nt. Struiksma.
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4.1 Inrichtingenbegrip
Aan de hand van het inrichtingenbegrip wordt bepaald of een activiteit of bedrijf wordt
gereguleerd door het milieu-instrumentarium van hoofdstuk 8 Wm en van de Wabo. De
algemene regels die op basis van art. 8.40 Wm bij amvb worden gesteld, dienen immers nodig
te zijn ‘ter bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die inrichtingen daarvoor
kunnen veroorzaken’. En de omgevingsvergunningplicht op grond van art. 2.1 lid 1 onder e Wabo
ziet op het oprichten, het in werking hebben, of veranderen van de werking van inrichtingen.
Een definitie van het begrip ‘inrichting’ is opgenomen in art. 1.1 lid 1 Wm: ‘elke door de mens
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen
een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.’ Uit art. 1.1 lid 3 en lid 4 Wm jo. art. 2.1 lid 1 Bor kan
vervolgens worden afgeleid dat een inrichting in de zin van de Wm niet alleen aan deze definitie
moet voldoen, maar ook moet vallen binnen een categorieomschrijving van bijlage I, onderdeel
B en C van het Bor. Een verdere uitwerking van het inrichtingenbegrip is opgenomen in art. 1.1
lid 4 Wm, tweede volzin. Hierin staat dat de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende
installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in
elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen als één inrichting worden beschouwd. Dit betekent
dat, indien sprake is van een vergunningplichtige inrichting, verschillende activiteiten die één
inrichting vormen door middel van één vergunning moeten worden gereguleerd.
De Wabo sluit wat betreft het begrip inrichting aan bij de Wm. De inhoud van het begrip ‘inrichting’
in de Wabo is echter anders in de zin dat het alleen ziet op categorieën van inrichtingen als
bedoeld in art. 1.1 lid 4 Wm die moeten worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing,
gezien de aard en de omvang van de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu
kunnen veroorzaken (art. 1.1 lid 1 Wabo jo. art. 1.1 lid 3 Wabo).262
De verschillende criteria die volgen uit de definitiebepaling van het begrip ‘inrichting’ zijn in de
jurisprudentie uitgewerkt.263 Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag in welke gevallen een
activiteit niet in een bedrijfsmatige omvang, maar hobbymatig wordt verricht en in hoeverre
activiteiten gelet op de duur van de activiteit onder het criterium ‘pleegt te worden verricht’
van art. 1.1. lid 1 Wm vallen. De jurisprudentie omtrent het begrip inrichting is omvangrijk en
casuïstisch. Telkens toetst de rechter volledig en zelfstandig of sprake is van een inrichting. Het
bestuursorgaan heeft geen beoordelingsvrijheid bij de vraag of sprake is van een inrichting. In
eerdere onderzoeken is reeds geconcludeerd dat dit een gebrek aan rechtszekerheid oplevert.264

262

Zie over het begrip inrichting in de Wabo: Van ’t Lam (2007).

263

Zie hierover o.a. Van ’t Lam (2005), Boeve en Groothuijse (2009).

264

Boeve & Groothuijse (2009), p. 23-24, Van ’t Lam (2005), p. 159, Woldendorp & Heinen (1999), p. 384.
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In het bijzonder de betekenis van het begrip ‘één inrichting’, zoals neergelegd in art. 1.1 lid 4
Wm, verdient in het kader van dit onderzoek nadere aandacht. Het begrip één inrichting kan
namelijk gevolgen hebben voor de toetsing aan milieukwaliteitsnormen voor zover het de
cumulatieve effecten van de milieubelastende activiteiten betreft.

Eén inrichtingenbegrip en cumulatie; toetsing aan effectgerichte milieunormen
Het begrip ‘één inrichting’ als bedoeld in art. 1.1 lid 4, tweede volzin Wm en de uitleg daarvan
in de jurisprudentie heeft tot gevolg dat wanneer meerdere bedrijven of activiteiten worden
gekwalificeerd als ‘één inrichting’, deze activiteiten slechts door één vergunning kunnen
worden gereguleerd.265 Uit jurisprudentie volgt dat daarbij een doorslaggevend criterium
is of er sprake is van onmiddellijke nabijheid. Daarnaast moet er wat betreft de bindingen
(technische, organisatorische of functionele) ‘voldoende mate van binding’ zijn. Dit betekent
in de praktijk dat ten minste sprake moet zijn van twee vormen van binding, waarbij in ieder
geval sprake moet zijn van organisatorische binding.266 Van belang is of één bedrijf of exploitant
zeggenschap heeft over de andere bedrijven of activiteiten binnen de inrichting. Indien de
activiteiten of installaties ‘één inrichting’ in de zin van art. 1.1 lid 4 Wm vormen, dan is het
niet mogelijk om voor die installaties of voor onderdelen afzonderlijke deelvergunningen te
verlenen, ook al zijn er meerdere exploitanten.
Een belangrijk deel van de omgevingsvergunningplichtige inrichtingen valt onder de werking
van de Richtlijn industriële emissies (RIE). In de RIE staat het begrip ‘installatie’ centraal.267
Zonder uitgebreid op dit begrip in te gaan, kan hier worden opgemerkt dat een inrichting
in de zin van de Wm/Wabo uit meerdere installaties in de zin van de RIE kan bestaan. Als de
verschillende installaties één inrichting vormen, dienen deze conform het Nederlandse recht
door één vergunning te worden gereguleerd. Opmerking verdient dat de RIE wel toestaat dat
deelvergunningen worden verleend indien sprake is van verschillende installaties. Dit volgt
uit art. 4.2 lid 2 RIE waarin is bepaald dat de lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid
dat een vergunning betrekking heeft op twee of meer installaties of delen van installaties
die door dezelfde exploitant op dezelfde locatie worden geëxploiteerd. En art. 4 lid 3 RIE

265

Een andere vraag is of een omgevingsvergunning in de zin van art. 2.1 lid 1 onder e Wabo op meerdere
inrichtingen kan zien en of daarbij het criterium van art. 1.1. lid 4 Wm moet worden gehanteerd. Daarop
wordt ingegaan in par. 4.2.3 (koepelvergunning/gebiedsvergunning)
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Zie uitgebreid Van ’t Lam (2005) p. 121-140. En zie bijvoorbeeld: ABRvS 27 december 2012, AB 2013, 98
m.nt. Van ’t Lam en ABRvS 14 december 2011, M en R 2012/67 m.nt. Van ’t Lam.
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Een ‘installatie’ is volgens de definitiebepalingen van de richtlijn ‘een vaste technische eenheid waarin een
of meer van de in bijlage I of in deel 1 van bijlage IV vermelde activiteiten en processen alsmede andere op
dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden
die technisch in verband staan met de in die bijlagen vermelde activiteiten en die gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en de verontreiniging’ (art. 3 lid 3 RIE).
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bepaalt dat de lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat een vergunning betrekking
heeft op meerdere delen van een door verschillende exploitanten geëxploiteerde installatie.
Hieruit kan worden afgeleid dat het ook mogelijk is (deel)vergunningen per installatie en/of
exploitant te verlenen.

Indien activiteiten of bedrijven één inrichting vormen, zal de gezamenlijke milieubelasting
op gevoelige bestemmingen moeten worden getoetst. Is sprake van twee afzonderlijke
inrichtingen dan wordt deze milieubelasting in beginsel afzonderlijk, per inrichting, getoetst.
Het één inrichtingenbegrip heeft daarmee ook betekenis voor de toetsing aan effectgerichte
milieunormen; de cumulatieve effecten van de activiteiten in één inrichting worden met het
oog op de toetsing immers ‘opgeteld’. In het onderzoek ‘Praktijkervaringen met het begrip
inrichting’ uit 2010 wordt hier een voorbeeld van geschetst:
‘Het glastuinbedrijf valt onder het Besluit glastuinbouw, en heeft naast 2.000 vierkante meter
glasopstand een warmtekrachtinstallatie (hierna: WKK). Het bedrijf heeft een bedrijfswoning,
daarnaast liggen enkele particuliere woningen in de directe omgeving. Als de WKK wordt
geëxploiteerd door de tuinder, is er sprake van één inrichting en wordt de geluidbelasting van
de WKK gecombineerd beoordeeld met de geluidsbelasting van de overige bedrijfsactiviteiten.
De particuliere woningen worden in de beoordeling meegenomen, de bedrijfswoning niet.
(..) Echter, als de WKK wordt geëxploiteerd door het energiebedrijf, en de tuinder geen
toegang heeft tot de installatie, blijkt uit jurisprudentie dat sprake is van twee inrichtingen,
namelijk een glastuinbouwbedrijf en een WKK. De geluidbelasting van beide inrichtingen op
de particuliere woningen wordt apart beoordeeld. De geluidbelasting per woning die in het
akoestisch onderzoek berekend wordt, is dus lager dan in het geval glastuinbouwbedrijf en
WKK één inrichting zijn. Daarnaast is de bedrijfswoning van de tuinder een geluidgevoelig
object voor de WKK. Kort gezegd, als op een andere manier met organisatorische bindingen
wordt omgegaan, verandert de toetsing aan externe normen.’268

Juridisch bezien zal derhalve moeten worden uitgegaan van een hogere milieubelasting indien
de activiteiten binnen één inrichting plaatsvinden in vergelijking met de situatie waarin de
activiteiten als verschillende inrichtingen kwalificeren, terwijl de feitelijke milieueffecten
gelijk zijn. Dit kan vanzelfsprekend ook relevant zijn voor de realisering van de idee van de
compacte stad, waarbij het voldoen aan de effectgerichte milieunormen een knelpunt kan
zijn. Dit neemt overigens niet weg dat de beoordeling van de (gecumuleerde) nadelige
milieugevolgen in één vergunning ook voordelen heeft. Zo kan de gecumuleerde hinder goed
in kaart worden gebracht, hebben derden een beter inzicht in de totale milieubelasting en
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De Boer (2010), p. 34-35 en p. 19.
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kan in bepaalde gevallen het belang van de bescherming van het milieu doelmatiger worden
getoetst. 269
Daarbij moet worden bedacht dat niet-vergunningplichtige activiteiten die één inrichting
vormen met vergunningplichtige activiteiten ook onder de omgevingsvergunningplicht vallen.
Op die activiteiten kan wel het Activiteitenbesluit (of delen daarvan) van toepassing zijn. Deze
activiteiten moeten worden gemeld, waarbij deze melding als indieningsvereiste geldt voor de
omgevingsvergunning (art. 8.41a Wm). In de omgevingsvergunning kunnen van de algemene
regels afwijkende voorschriften worden gesteld, indien dit expliciet is toegestaan in het
Activiteitenbesluit, bijvoorbeeld indien het stellen van maatwerkvoorschriften is toegestaan
(zie hierna).270 Ook voor activiteiten die geheel onder de werking van de algemene regels van
het Activiteitenbesluit vallen, kan van belang zijn of de activiteiten één inrichting vormen. Zo
bevat hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit bepalingen die zien op de gehele inrichting. Een
voorbeeld zijn de effectgerichte normen ten aanzien van de maximale geluidsbelasting op de
gevel van gevoelige gebouwen.271 Ook daarbij zal het gaan om de gecumuleerde geluidsbelasting
van de activiteiten die binnen één inrichting plaatsvinden.
Overigens is enige nuancering op zijn plaats. Ten aanzien van specifieke activiteiten zijn soms
bijzondere voorzieningen getroffen in de milieuwetgeving, waardoor er ook als er sprake is
van meerdere apart te reguleren inrichtingen, bij het stellen van voorschriften rekening moet
worden gehouden met de gecumuleerde milieubelasting. Een voorbeeld is de regeling met
betrekking tot windturbines in het Activiteitenbesluit. Art. 3.14a bepaalt: ‘Onverminderd het
eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift teneinde rekening te houden met
cumulatie van geluid als gevolg van een andere windturbine of een andere combinatie van
windturbines, normen met een lagere waarde vaststellen ten aanzien van de windturbines of
een combinatie van windturbines.’272 Ook wordt de cumulatie van hinder soms al meegenomen
in de milieunormen zelf. Een voorbeeld bieden de geluidnormen zoals opgenomen in de
Handreiking industrielawaai, waarbij de cumulatie van geluidsbelasting is meegenomen in het
referentieniveau van het omgevingsgeluid.273
De cumulatieve effecten van de activiteiten zullen overigens ook (of misschien beter: juist)
in het ruimtelijke-ordeningspoor aan de orde kunnen komen. In dat spoor zal immers moeten
worden onderzocht in hoeverre in het kader van een goede ruimtelijke ordening sprake is van
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Van t Lam (2005), p. 153-154 (Van ’t Lam besprak dit overigens in het licht van de koepelvergunning).

270

Zie art. 2.22 lid 5 Wabo en art. 8.42a Wm.
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Zie afdeling 2.8 (geluidhinder) Activiteitenbesluit.

272

Zie ook ABRvS 21 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3691, M en R 2013, nr. 28 m.nt. A.G.A. Nijmeijer.
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ABRvS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1910.
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een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, waarbij ook de cumulatieve effecten zullen moeten
worden meegenomen. De milieuwetgeving staat er niet aan in de weg dat de cumulatieve
milieuhinder via het ruimtelijke spoor wordt beoordeeld.

4.2 Omgevingsvergunning voor een inrichting
De omgevingsvergunningplicht voor een inrichting is opgenomen in art. 2.1 lid 1 onder e
Wabo. In het navolgende ga ik achtereenvolgens in op de mogelijkheden van sturing voor het
bevoegd gezag bij de vergunningaanvraag om een omgevingsvergunning voor een inrichting,
het toetsingskader en de mogelijkheden om een zogenoemde koepel- of gebiedsvergunning
te verlenen.

4.2.1 Sturing bij de vergunningaanvraag?
De vergunningaanvraag is de basis voor de omgevingsvergunningverlening. Welke gegevens
bij de aanvraag moeten worden verstrekt staat opgesomd in de ministeriële regeling
omgevingsrecht (MOR). Zo moet de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een
inrichting onder meer een beschrijving bevatten van de locatie van de inrichting en de
activiteiten en processen in de inrichting (art. 4.1 Mor). Het bevoegd gezag moet oordelen
over de vergunningaanvraag zoals deze voorligt. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak mag bij de beslissing omtrent vergunningverlening de grondslag van
de aanvraag niet worden verlaten. Het is volgens deze jurisprudentie aan de aanvrager om
te bepalen voor welke inrichting hij vergunning wenst te hebben. Het bevoegd gezag heeft
daarbij geen beoordelingsvrijheid. Het bevoegd gezag is gehouden te beoordelen of voor de
inrichting vergunning kan worden verleend.274 Dit betekent ook dat het bevoegd gezag geen
alternatieve locatie aan de vergunningaanvrager kan voorschrijven; er moet op grondslag van
de aanvraag worden beoordeeld of voor de in die aanvraag genoemde locatie vergunning kan
worden verleend.275 Het feit dat een andere locatie mogelijk geschikter is, kan dus niet worden
betrokken in deze beoordeling.276
Ook ten aanzien van het voorschrijven van bepaalde maatregelen of van andere voorzieningen
dan aangevraagd, is de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak regelmatig strikt.
Indien sprake is van een zodanige ‘ingrijpende voorziening’ waardoor een andere inrichting
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O.a. ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2390, ABRvS 10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1817, M en R 2015,
136 m.nt. B. Arentz, ABRvS 25 september 2013, M en R 2014, 22 m.nt. K.J. de Graaf en AB 2014/19 m.nt.
W.R. van de Velde.
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Zie bijvoorbeeld ABRvS 14 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8776, ABRvS 5 september 2000, M en R 2001,
49 m.nt. Van Gestel en ABRvS 20 september 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY8492.
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Vanzelfsprekend kunnen alternatieve locaties wel in het in de praktijk gebruikelijke – maar niet wettelijk
geregelde - vooroverleg aan de orde komen.
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ontstaat dan was aangevraagd, wordt volgens de Afdeling de grondslag van de aanvraag
verlaten. De Afdeling heeft veelvuldig geoordeeld dat het voorschrijven van een geluidsscherm
een zodanige ingrijpende voorziening is dat hierdoor sprake is van het verlaten van de grondslag
van de aanvraag.277 Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor het voorschrijven van een emissie-arme
stal.278 Ook het opnemen van een voorschrift tot het verrichten van bepaalde activiteiten in
hal, wat niet was aangevraagd, zou betekenen dat de grondslag van de aanvraag wordt
verlaten.279 Wat onder ‘ingrijpend’ moet worden verstaan, is evenwel soms arbitrair en brengt
daarom rechtsonzekerheid met zich mee. Zo kwalificeert de Afdeling het plaatsen van een tank
boven of in een vloeistofdichte lekbak, als een minder ingrijpende voorziening en daarmee
aanvaardbaar.280 Het voorschrijven van een vloeistofdichte vloer wordt echter ook vrijwel altijd
aanvaardbaar geacht, terwijl dit tamelijk ingrijpende voorzieningen kunnen zijn.281 Wanneer
voorzieningen noodzakelijk worden geacht met het oog op de bescherming van het milieu,
maar deze niet kunnen worden voorgeschreven omdat dan de grondslag van de aanvraag wordt
verlaten, kan dit er toe leiden dat de vergunning moet worden geweigerd.282
Met het oog op de gebiedsgerichte afweging die voor realisering van de compacte stad nodig is,
houdt deze jurisprudentie in zekere zin een belemmering in. Het bevoegd gezag kan immers voor
de inrichting geen andere – meer geschikte – locatie aanwijzen in het kader van de beslissing op
de vergunningaanvraag en ook geen gewenste (ingrijpende) milieuvoorzieningen voorschrijven,
indien deze niet zijn aangevraagd. De overheid is hierin afhankelijk van de aanvrager. In de
literatuur is in het verleden de nodige kritiek geweest op de door de Afdeling gehanteerde strikte
binding tussen de aanvraag en de beslissing op de aanvraag.283 Hoofdlijnen van deze kritiek zijn dat
de strikte koppeling van de vergunning aan de aanvraag de uitvoering van de verruimde reikwijdte
van de Wm beperkt en de beïnvloeding van de locatie van de inrichting belemmert. Er zou meer
ruimte voor het bevoegd gezag moeten worden gecreëerd bij het beoordelen van de aanvraag. 284
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Bijv. ABRvS 30 juni 2010, M en R 2011, 25 m.nt. Claasen-Dales, waarbij het een geluidsscherm betrof van
30 meter lang en 5 meter hoog en ABRvS 21 september 1999, M en R 2000, nr. 69, waarbij het ging om een
geluidsscherm van 3 meter in verband met het tegengaan van geluidsoverlast van het laden en lossen van
vrachtwagens. Ook bijv. ABRvS 19 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS3198.
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Zie o.a. ABRvS 22 januari 2003, Stab nieuwsbrief, nr. 03-07.
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ABRvS 23 mei 2012, JM 2012, 112 m.nt. Hoevenaars.
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ABRvS 17 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AX2131, ook bijv. ABRvS 26 maart 2001, JM 2001/82 m.nt. Kavsek
(emmissiepuntverplaatsing).
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Jongma (2002), p. 147.
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Zie voor een geval waarin het bevoegd gezag (onterecht) van mening was dat deze omstandigheid er juist
toe leidt dat de vergunning kan worden verleend, ABRvS 12 april 2006, JM 2006/63 m.nt. Bokelaar.
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Zie Drupsteen (2002), Uylenburg (2003), p. 1 en Jongma, (2002), p. 139 e.v.

284

Drupsteen (2002), p. 22
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Deze kritiek was er overigens ook met betrekking tot de ambtshalve wijziging van de
vergunning.285 Ook hier gold het uitgangspunt dat de grondslag van de aanvraag niet mag
worden verlaten. Het nieuwe art. 2.31a Wabo heeft hier (deels) wijziging in gebracht. Ik volsta
hier met vooruit te verwijzen naar hoofdstuk 5, waar hier nader op in wordt gegaan met het oog
op de mogelijkheden tot het creëren van milieugebruiksruimte.

In de situatie waarbij het gaat om nieuw te vergunnen milieuactiviteiten (of een uitbreiding
van activiteiten) is het mijns inziens de vraag in hoeverre het bevoegd gezag over meer
sturingsmogelijkheden ten aanzien van de locatiekeuze zou moeten beschikken bij de
beoordeling van de vergunningaanvraag. Het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium biedt
immers het primaire kader om de locatiekeuze van inrichtingen te sturen.
Ten aanzien van het voorschrijven van bepaalde (ingrijpende) voorzieningen kan dit anders
liggen. Met het oog op de omgeving kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn een bepaalde activiteit,
anders dan aangevraagd, inpandig te laten plaatsvinden of een bepaalde afscherming voor
te schrijven. Het vergunningeninstrument biedt op dit punt weinig flexibiliteit. Indien de
voorziening noodzakelijk is, maar zodanig ingrijpend dat een andere inrichting ontstaat dan
aangevraagd, zal het bevoegd gezag de vergunning immers moeten weigeren.

4.2.2 Toetsingskader omgevingsvergunning voor een inrichting
In hoeverre biedt het toetsingskader voor de omgevingsvergunning voor een inrichting
mogelijkheden om de karakteristieken van de omgeving mee te wegen? Dit toetsingskader is
neergelegd in art. 2.14 Wabo en komt grotendeels overeen met het toetsingskader zoals dat
voorheen was opgenomen in de artt. 8.8 tot en met 8.11 van de Wet milieubeheer.286 Een aantal
elementen van het toetsingskader dienen hier nader te worden belicht.

Begrip ‘milieu’
De algemene weigeringsgrond voor de omgevingsvergunning voor een inrichting is neergelegd
in art. 2.14 lid 3 Wabo. De vergunning kan slechts ‘in het belang van de bescherming van
het milieu’ worden geweigerd. Dit centrale criterium is ook relevant voor de vraag op welke
aspecten de voorschriften van een omgevingsvergunning voor een inrichting mogen zien.287
Voor de omschrijving van het milieubegrip verwijst de Wabo naar de Wm (art. 1.1 lid 2 Wabo).
De Wm bevat echter geen definitie van het begrip ‘milieu’, mede vanuit de gedachte dat dit
begrip voortdurend in ontwikkeling is en een begripsomschrijving toekomstige ontwikkelingen
285

Zie bijv. Boeve, Peeters & Poortinga (2010).

286

De jurisprudentie met betrekking tot het toetsingskader van de omgevingsvergunning voor een inrichting
ziet veelal op de situatie voor de inwerkingtreding van de Wabo, maar is veelal nog steeds relevant.

287

Zo volgt uit art. 2.22 lid 2 Wabo jo. art. 2.14 Wabo.
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kan blokkeren. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het begrip ‘milieu’ in de Wm ruim
moet worden opgevat.288 Wel maakt art. 1.1 lid 2 Wm duidelijk wat in ieder geval moet worden
verstaan onder de begrippen ‘gevolgen voor het milieu’ en ‘bescherming van het milieu’.
Zo wordt onder ‘gevolgen voor het milieu’ in ieder geval 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 beheersing van het klimaat, alsmede van de relaties
daartussen’ (art. 1.1, lid 2 onder a) en mede ‘gevolgen die verband houden met een doelmatig
beheer van afvalstoffen of een doelmatig van afvalwater, de zorg voor een zuinig gebruik van
energie en grondstoffen, alsmede de zorg voorde beperking van de nadelige gevolgen voor het
milieu van het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting’ (art. 1.1 lid 2 onder b).

Hoewel het toetsingskader van de Wabo voor de vergunningverlening met deze interpretatie
van het begrip milieu ruim is, wordt de reikwijdte daarvan ingeperkt door met name de
afbakening met andere omgevingsrechtelijke wetgeving.289 Deze afbakening volgt met name
uit de jurisprudentie.290
In hoeverre planologische afwegingen binnen het begrip ‘milieu’ vallen en daarmee een rol kunnen
spelen bij de beslissing omtrent de vergunningverlening voor inrichtingen onder de Wabo is de
vraag. Ingevolge jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de milieuvergunning
op basis van de Wm (oud) kunnen planologische overwegingen in voorkomende gevallen een rol
spelen bij de beslissing omtrent vergunningverlening. Zo overwoog de Afdeling bijvoorbeeld ten
aanzien van het aspect visuele hinder:
‘De vraag of zich visuele hinder voordoet, komt primair aan de orde in het kader van planologische
regelingen. Daarnaast blijft in het kader van het krachtens de Wet milieubeheer verlenen van een
vergunning ruimte voor een aanvullende toets.’291
Wat die ‘aanvullende toets’ inhoudt is niet direct duidelijk. Jurisprudentie laat wel zien dat in
bijzondere gevallen ook zo’n aanvullende toets kan leiden tot weigering van de vergunning.292
Daarnaast kende de Wm sinds 2008 in art. 8.10 lid 3 (oud) als extra weigeringsgrond dat de
milieuvergunning kan worden geweigerd bij strijd met planologische besluiten, zoals het
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Kamerstukken II 1988/89, 21087, nr. 3, p. 31 en Kamerstukken II 1989/90, 21 087, nr. 6, p. 30-31.
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Boeve, Fleurke & Wiering (2004).
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Zie bijv. 28 november 2012, Stab 2013-10 m.nt. Van ‘t Lam en ABRvS 3 april 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:BZ7577.
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ABRvS 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7171, ABRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1276.
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ABRvS 28 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY4396.
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bestemmingsplan.293 In de Wabo is deze weigeringsgrond niet terug gekomen. Thans kunnen de
activiteiten bouwen en afwijking van het planologische regime immers deel uitmaken van de
omgevingsvergunning, waarbij de toets aan het bestemmingsplan in dat kader plaatsvindt. Indien
de activiteiten bouwen en oprichten of veranderen van een inrichting onlosmakelijk samenhangen
in de zin van art. 2.7 lid 1 Wabo zal de vergunningaanvraag moeten zien op beide activiteiten.294
In een aantal uitspraken van de rechtbanken is dan ook een andere benadering te zien ten
aanzien van het meewegen van planologische aspecten.295 Zo overweegt de rechtbank OostBrabant in een uitspraak van 2 oktober 2013 ten aanzien van het aspect visuele hinder:
‘De vraag of zich visuele hinder voordoet, is beantwoord bij de vaststelling van het ter plaatse
geldende bestemmingsplan. Ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening geldt
daarbij namelijk de goede ruimtelijke ordening als criterium. Dit betekent dat dient te worden
nagegaan welke ruimtelijke effecten de gebruiks- en bouwmogelijkheden hebben die door het
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Onderdeel van deze ruimtelijke aspecten, die
een goed woon- en leefklimaat moeten waarborgen, vormt het belang van mogelijke visuele
hinder. De planologische besluitvorming staat hier niet ter discussie. Het beroep van eisers
richt zich niet tegen de activiteit bouwen. De activiteit bouwen is bovendien niet in strijd
met het onherroepelijke bestemmingsplan. Niet valt in te zien dat bij de verlening van een
omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu, naast de planologische toets van
de visuele hinder, nog beoordelingsruimte resteert voor verweerder bij de afweging ingevolge
artikel 2.14 van de Wabo. Eisers hebben geen omstandigheden aangedragen die een dergelijk
verdergaande toetsing zouden rechtvaardigen. Aldus hoefde verweerder geen rekening te
houden met de visuele aspecten van de inrichting. In de door eisers aangehaalde rechtspraak
van de ABRS ziet de rechtbank geen aanleiding voor een ander oordeel omdat deze niet ziet op
een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu maar op een milieuvergunning
die is verleend onder de Wet milieubeheer (oud) waar de beslissing omtrent een eventueel
noodzakelijke bouwvergunning op een ander moment werd genomen.’296

Opgemerkt moet worden dat, blijkens de uitspraak, ook was voorzien in een beplantingsplan
met het oog op het tegengaan van visuele hinder. Mijns inziens is echter niet uitgesloten dat er
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Zie voor een voorbeeld ABRvS 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:283.
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Voor de activiteit afwijking van het planologische regime geldt een bijzondere regeling. Voor deze activiteit
kan een deelvergunning worden aangevraagd, ook als sprake is van onlosmakelijke samenhang (art. 2.7
lid 1, tweede volzin Wabo). Zie ook RB Rotterdam19 december 2014, M en R 2015/41 m.nt J.H.G. van den
Broek.
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Zie ook Verhoeven (2014), p. 85-86.
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Rb. Oost-Brabant 2 oktober 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:5445.
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onder omstandigheden ook onder de Wabo ruimte zou kunnen zijn voor een aanvullende toets
met betrekking tot planologische aspecten bij de omgevingsvergunning voor een inrichting.
Zou de situatie bijvoorbeeld anders zijn indien het aspect visuele hinder onvoldoende is
meegewogen in de planologische besluitvorming? Of indien de activiteiten bouwen en milieu in
een specifieke casus niet onlosmakelijk samenhangen en er deelvergunningen kunnen worden
aangevraagd?297

Omgeving van de inrichting
In het toetsingskader van art. 2.14 Wabo wordt een duidelijke relatie gelegd met de omgeving van
de inrichting, zowel met de bestaande omgeving als eventuele planologische ontwikkelingen in
de omgeving. Onder meer de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen van de inrichting
voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, en de toekomstige ontwikkelingen
in het gebied waar de inrichting zich vestigt, zijn aspecten die moeten worden betrokken bij de
beoordeling (art. 2.14 lid 1 onder a Wabo). Deze aspecten laten zien dat de effecten van emissies
vanuit de inrichting op de omgeving mee moeten worden genomen bij de beoordeling van de
vergunningaanvraag. In veel gevallen zal gelden dat hoe dichter gevoelige bestemmingen bij
de inrichting zijn gelegen, hoe groter de nadelige gevolgen vanwege de inrichting kunnen zijn
en hoe lastiger het zal zijn door middel van voorschriften die nadelige gevolgen te beperken.
Hierbij zij er nogmaals op gewezen dat de omgevingsvergunning op basis van art. 2.1 lid 1 onder
e Wabo een inrichtinggebonden karakter heeft; met de vergunning wordt beoogd de nadelige
gevolgen voor het milieu die worden veroorzaakt door de inrichting te reguleren. Dit heeft als
consequentie dat bij de beoordeling van een vergunningaanvraag ook alleen die gevolgen voor
het milieu worden betrokken die worden veroorzaakt door de inrichting waarvoor vergunning
wordt gevraagd. Alleen die gevolgen kunnen er toe leiden dat de vergunning wordt geweigerd.
Met de gevaaraspecten van een nabijgelegen ander bedrijf298 hoeft bijvoorbeeld geen rekening
te worden gehouden. Voorts speelt volgens vaste jurisprudentie onder de Wet milieubeheer de
bijzondere gevoeligheid van de omgeving van de inrichting geen rol. De Afdeling overweegt
standaard dat met een bijzondere gevoeligheid die voortvloeit uit de eigen aard van een
ander bedrijf in het kader van de Wet milieubeheer geen rekening kan worden gehouden.299
Er is geen reden om aan te nemen dat deze jurisprudentie anders is onder de Wabo. Uit art.
2.14 lid 7 Wabo volgt overigens expliciet dat alleen legale objecten – dat wil zeggen objecten
297

Een voorbeeld is de situatie waarin een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is
(bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw), maar op dat moment nog niet duidelijk is welke soort
bedrijven daar gebruik van zullen maken (en dus ook niet duidelijk is of dit omgevingsvergunningplichtige
inrichtingen zijn in de zin van art. 2.1 lid 1onder e Wabo), zie Boeve & Groothuijse e.a. (2016), p. 172 en
Michiels, Nijmeijer & Van der Velden (2007), p. 38-39.
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Zie bijv. ABRvS 24 juni 1999, AB 2000, 93 m.nt. Jongma.
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Zie o.a. ABRvS 26 augustus 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ6027, ABRvS 27 mei 1999, M en R 1999, 93 m.nt.
Ten Veen, ABRvS 16 september 1996, nr. E03.95.1413 en Vz. ABRvS 4 mei 1995, BR 1995, 769.
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die zijn toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening of een
omgevingsvergunning tot afwijken van het bestemmingsplan - bescherming toekomen in het
kader van omgevingsvergunningverlening voor een inrichting.300 Voor de inwerkingtreding van
deze bepaling maakte het blijkens jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak niet uit
of objecten een illegale status hadden; het feitelijke gebruik was doorslaggevend.301
Ingevolge art. 2.14 lid 1 onder a sub 3 Wabo dient het bevoegd gezag ook `redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu’
bij de besluitvorming omtrent de vergunning te betrekken. Het gaat hier niet alleen om
ontwikkelingen in de inrichting zelf, maar ook om ontwikkelingen met betrekking tot het gebied
waarin de inrichting ligt of zal komen te liggen. Ook (voorziene) planologische ontwikkelingen
kunnen zo een rol spelen bij de vergunningverlening.302 Deze ontwikkelingen moeten echter
wel voldoende zeker zijn. Het enkele feit dat het bestemmingsplan de mogelijkheid van de
bouw van recreatiewoningen toelaat, kan niet als een redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling
worden beschouwd volgens de Afdeling.303 Wel kan als te verwachten ontwikkeling worden
aangemerkt de situatie waarin een vergunning voor een bouwplan is verleend, maar er nog geen
aanvang is gemaakt me de bouwactiviteiten.304 De enkele stelling van de vergunninghouder
dat een nabijgelegen woning niet op korte termijn zal worden bewoond, biedt onvoldoende
zekerheid om als toekomstige ontwikkeling te worden aangemerkt. In casu diende de
woning daarom tegen onaanvaardbare geluidhinder te worden beschermd en moesten in de
vergunningvoorschriften hieromtrent worden opgenomen. Dit was anders geweest, zo blijkt
uit de uitspraak, als de woning zou worden gesloopt.305
Van geval tot geval zal dus moet worden bekeken of de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen
in de omgeving van de inrichting zeker genoeg zijn. Voor zover de ontwikkeling zeker genoeg is,
kan deze van belang zijn voor de mogelijkheden voor de verlening van een omgevingsvergunning
voor oprichting of uitbreiding van een inrichting. In art. 2.14 lid 4 Wabo wordt, ten overvloede,
benadrukt dat het bevoegd gezag in de motivering moet aangeven op welke wijze deze
aspecten de inhoud van het besluit hebben beïnvloed.
Bovengenoemde aspecten laten zien dat de omgeving van de inrichting expliciet moet
worden betrokken bij de beoordeling van de omgevingsvergunning voor een inrichting. Deze
300

Deze bepaling is toegevoegd bij de Wet plattelandswoningen, Stb. 2012, 493.
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Zie bijvoorbeeld ABRvS 15 juni 2000, AB 2000, 353 m.nt. FM.
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Dit is dus iets anders dan een rechtstreekse toetsing aan het bestemmingsplan.
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ABRvS 16 december 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK6743.
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ABRvS 12 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC6419.
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ABRvS 5 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT6656. Zie voor een ander voorbeeld ABRvS 2 november 2011,
ECLI:NL:RVS:2011:BU3124.
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aspecten moet ‘worden betrokken’ bij de beoordeling en zijn daarom minder dwingend dan de
aspecten genoemd in art. 2.14 lid 1 onder b (rekening houden met) en onder c (in acht nemen).
Het bevoegd gezag heeft hier ruimte voor afweging.

Milieukwaliteitsnormen
Belangrijke

dwingende

toetsingsgronden

voor

de

omgevingsvergunning

voor

een

inrichting betreffen milieukwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden, die krachtens
of overeenkomstig art. 5.2 Wm of 5.16 Wm in acht moeten worden genomen. Hetzelfde
geldt voor de eisen die voortvloeien uit de Wet geluidhinder.306 Ook richtwaarden waarmee
krachtens of overeenkomstig art. 5.2 Wm of 5.17 Wm rekening moet worden gehouden
vormen een belangrijke toetsingsgrond voor de omgevingsvergunning voor een inrichting. De
grens- en richtwaarden geven de te behalen kwaliteit van een onderdeel van het milieu aan
en zien daarmee naar hun aard op de omgeving van de inrichting en de mogelijke effecten
die de inrichting op deze omgeving heeft. Op deze plaats volsta ik met deze opmerkingen.
In hoofdstuk 4 van dit boek komen de verschillende milieukwaliteitsnormen en hun betekenis
voor de omgevingsvergunningverlening aan de orde.

Beste beschikbare technieken
In art. 2.14 lid 1 sub c Wabo is bepaald dat bij de beslissing op de aanvraag om een
omgevingsvergunning ten minste de voor de inrichting beste beschikbare technieken moeten
worden toegepast. Het gaat daarbij, zeer kort gezegd, om de meest doeltreffende technieken,
die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar zijn op
bedrijfstakniveau.307 De technieken zelf worden niet in de vergunning voorgeschreven,308 maar
dienen als basis voor de in de vergunning te stellen emissiegrenswaarden.309 Deze eis vloeit voort
uit de Richtlijn Industriële Emissies (RIE)310 die ziet op bepaalde grote installaties in sectoren als
de energiesector, de chemische industrie en de afvalsector.311 In de Wabo worden deze installaties
aangeduid als ‘IPPC-installaties’.312 In de Nederlandse wetgeving is de eis van toepassing van
de beste beschikbare technieken niet beperkt tot deze IPPC-installaties, maar geldt deze voor

306

Zie art. 2.14 lid 1 sub c onder 2 Wabo.

307

Een volledige definitie is opgenomen in art. 1.1 Wabo.

308

Voor zover het installaties in de zin van de RIE betreft is expliciet bepaald dat het gebruik van een bepaalde
techniek niet mag worden voorgeschreven, zie art. 15 lid 2 RIE en art. 5.6 lid 1 Bor.

309

Art. 14 lid 1 RIE en art. 5.5 Bor.

310

Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies. Zie art. 11 onder b jo. art. 14 lid 1 jo.
art 15 lid 2 RIE.

311

De categorieën van installaties zijn opgesomd in bijlage I bij de RIE.

312

Zie art. 1.1 lid 1 Wabo.
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alle vergunningplichtige inrichtingen.313 Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken
spelen Europese documenten (de zogenaamde ‘BBT-conclusies’) een belangrijke rol. Deze BBTconclusies bevatten een aantal belangrijke elementen uit de zogenoemde ‘BREF-documenten’.
In een BREF-document wordt aangegeven welke technieken in een bepaalde sector als de beste
beschikbare technieken worden aangemerkt. Deze documenten komen tot stand op basis van
een proces van uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, de betrokken bedrijfstakken en
NGO’s. Deze BREF’s dienen als achtergronddocumentatie. De BBT-conclusies die volgen uit de
BREF’s hebben juridische betekenis, aangezien deze conclusies als referentie moeten dienen
voor het vaststellen van de vergunningvoorwaarden.314 De BBT-conclusies bevatten onder meer
de conclusies over de beste beschikbare technieken en de met de beste beschikbare technieken
geassocieerde emissieniveaus.315
De RIE gaat bij de bepaling van het beschermingsniveau in de vergunning derhalve in
beginsel uit van de beste beschikbare technieken die in de inrichting worden toegepast en
niet zozeer van de omgeving van de inrichting. Dit neemt niet weg dat bij de bepaling van
het beschermingsniveau wel betekenis wordt toegekend aan de karakteristieken van de
omgeving. Reeds in de IPPC-richtlijn, de voorloper van de RIE, was er bij de vaststelling van
de emissiegrenswaarden ruimte voor een zogenoemde ‘omgevingstoets’. Art. 9 lid 4 IPPCrichtlijn eiste dat de emissiegrenswaarden zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken,
maar wel ‘met inachtneming van de technische kenmerken en de geografische ligging van de
betrokken installatie, alsmede de plaatselijke milieuomstandigheden.’ Over de interpretatie
van deze bepaling bestond onduidelijkheid, met name over de vraag of art. 9 lid 4 IPPC-richtlijn
de mogelijkheid bood om soepelere emissiegrenswaarden vast te stellen dan die welke zijn
gebaseerd op de beste beschikbare technieken.316 De algemene lijn in Nederland was dat deze
bepaling alleen aanleiding kon geven tot het stellen van strengere emissiegrenswaarden dan
BBT.317
De RIE biedt meer duidelijkheid en laat expliciet ruimte om zowel soepelere als
strengere emissiegrenswaarden vast te stellen dan de met de beste beschikbare technieken
geassocieerde emissieniveaus. Art. 14 lid 4 RIE biedt een generieke mogelijkheid om strengere
emissiegrenswaarden vast te stellen dan die welke haalbaar zijn door gebruik te maken
van beste beschikbare technieken als beschreven in de BBT-conclusies. De mogelijkheid
om soepelere grenswaarden vast te stellen, is vastgelegd in art. 15 lid 4 RIE. Dit is echter
313

Ook voor inrichtingen die onder de werking van algemene regels vallen geldt overigens de eis van
toepassing van de beste beschikbare technieken (art. 8.40 lid 3 Wm jo. art. 2.14 Wabo).
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Zie art. 14 lid 3 RIE en art. 5.4 lid 1 Bor.
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Zie de definitie van BBT-conclusies in art. 3 lid 12 RIE.

316

Zie uitgebreid Oosterhuis, Peeters & Uylenburg (2007), m.n. p. 29 en p. 35-36.

317

Smorenburg- Van Middelkoop & Uylenburg (2012), p. X.
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alleen onder voorwaarden toegestaan. Hierin zijn de criteria van art. 9 lid 4 IPPC-richtlijn te
herkennen: uit de beoordeling moet blijken dat er sprake is van buitensporig hoge kosten in
verhouding tot de milieuvoordelen, als gevolg van de geografische ligging of de plaatselijke
milieuomstandigheden van de betrokken installatie, of de technische kenmerken van de
betrokken installatie. Daarnaast gelden als voorwaarden dat de emissiegrenswaarden niet
hoger mogen zijn dan de in de bijlage bij de RIE opgenomen minimumemissiegrenswaarden
en dat er geen aanzienlijke verontreiniging wordt veroorzaakt. Ook moet aan de Europese
milieukwaliteitsnormen worden voldaan.318
In Nederland is deze afwijkingsmogelijkheid geïmplementeerd in art. 5.5 lid 7 Bor waarin
de letterlijke tekst van art. 15 lid 4 RIE is opgenomen. In hoeverre deze bepaling in concrete
gevallen een afwijking kan rechtvaardigen, is nog onduidelijk.319 Voor zover mij bekend is er nog
geen jurisprudentie die op dit punt verduidelijking biedt.
Indien de ‘Handleiding bepalen BBT’ van infomil (ministerie van I en M)320 wordt gevolgd zal de
omgeving van de inrichting niet snel een afwijking van de emissiegrenswaarden (in soepeler
zin) kunnen rechtvaardigen. Met betrekking tot het criterium ‘geografische ligging’ wordt
in deze handleiding opgemerkt dat ‘er weinig gevallen zijn waarbij de geografische ligging
van de inrichting leidt tot een afwijkend niveau van BBT.’ Als voorbeeld wordt genoemd de
beschikbaarheid van water en de mogelijkheid om water te lozen. Ten aanzien van de lokale
milieuomstandigheden wordt in de handleiding expliciet opgemerkt dat deze ‘in Nederland geen
reden zijn om minder strenge eisen te stellen.’ Op grond van dit criterium zou in Nederland dus
geen enkele ruimte voor afwijking zijn. Waarom dit zo is, wordt niet verder toegelicht. In de NvT
bij het Bor zijn op dit punt ook geen aanwijzingen te vinden, behalve dat wordt opgemerkt dat
afwijkingen binnen de doelen en het kader van de Richtlijn Industriële emissies moet blijven.321

Dat een afwijking van de op BBT gebaseerde emissiegrenswaarden op basis van de lokale
milieuomstandigheden niet snel aan de orde zal kunnen zijn, lijkt mij juist. Dat dit criterium
helemaal geen toepassing in Nederland zou kunnen hebben, zoals in de handleiding
aangegeven, gaat echter (zonder nadere onderbouwing) ver. Mijns inziens is niet uitgesloten
dat specifieke lokale milieuomstandigheden ertoe kunnen leiden dat het voldoen aan de
emissiegrenswaarden buitensporige kosten met zich meebrengt. Of dit ook in een compact
bebouwd gebied tot lagere emissiegrenswaarden zou kunnen leiden is echter de vraag. Eerder
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Art. 15 lid 4 RIE jo. art. 18 RIE. Zie over art. 18 RIE ook hoofdstuk 5, par. 2.2.
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is voorstelbaar dat juist in bebouwd gebied aanvaard zal moeten worden dat de kosten minder
snel buitensporig hoog zullen zijn, in verhouding tot de milieuvoordelen en dat een afwijking
van de emissiegrenswaarden in soepelere zin minder snel gerechtvaardigd zal zijn.

4.2.3 Uitruil van emissies binnen gebieds- of koepelvergunning?
Een voor de realisering van de idee van de compacte stad relevante vraag is tot slot of het
mogelijk is een omgevingsvergunning op basis van art. 2.1 lid 1 onder e Wabo te verlenen
voor meerdere inrichtingen, waarbij een zekere uitruil van emissies tussen de verschillende
inrichtingen plaatsvindt. De vergunning zou de maximale ‘milieuruimte’ dienen aan te geven.
Dit zou een zekere flexibiliteit kunnen bieden.
Het idee van een koepelvergunning of gebiedsvergunning is al een oud concept.322 Met het oog
op de Omgevingswet is er vernieuwde aandacht voor dit idee. Ook op basis van de Crisis en
herstelwet wordt geëxperimenteerd met de koepelvergunning (Newtonpark leeuwarden),
waarbij het de bedoeling is voor de locatie een ‘milieuvergunning’ te verlenen, waaronder
verschillende activiteiten kunnen worden uitgevoerd.323
Voor de inwerkingtreding van de Wabo was het gelet op het begrip één inrichting in art. 1.1
lid 4 Wm (zie par. 4.1 van dit hoofdstuk) niet mogelijk om meerdere inrichtingen door één
vergunning te reguleren.324 Indien geen sprake was van één inrichting, bijvoorbeeld omdat de
bedrijven niet in elkaars onmiddellijke nabijheid liggen, moesten aparte vergunningen worden
aangevraagd. Onder de Wabo is echter niet uit te sluiten dat een omgevingsvergunning op
grond van art. 2.1 lid 1 onder e kan zien op meerdere inrichtingen. In art. 1.1 lid 3 Wabo wordt,
zoals in par. 4.1 al aangegeven, voor wat betreft het begrip inrichting verwezen naar art. 1.1 lid
4 Wm. Dat maakt duidelijk wanneer sprake is van één inrichting, maar beantwoordt nog niet
de vraag of de omgevingsvergunning op meerdere inrichtingen kan zien, dat is immers niet
uitgesloten.325 Van belang in dit verband is het bepaalde in art. 2.7 lid 2 Wabo: ‘een aanvraag om
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder e, mag slechts op één inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort betrekking
hebben.’ Hieruit volgt derhalve uitdrukkelijk dat voor zover het IPPC-installaties betreft de
vergunning slechts op één vergunning mag zien. Hieruit zou echter afgeleid kunnen worden
dat voor zover het niet-IPPC-installaties betreft, meerdere inrichtingen door één vergunning
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Ook wel aangeduid als stolpvergunning. Zie hierover bijvoorbeeld reeds in 1999: Uylenburg (1999), p. 265269.
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kunnen worden gereguleerd. Waarom zou anders immers expliciet het begrip ‘IPPC-installaties’
zijn toegevoegd? De wetsgeschiedenis brengt ons op dit punt niet veel verder. Daaruit blijkt
dat art. 2.7 lid 2 Wabo is opgenomen om ‘zeker te stellen’ dat er geen omgevingsvergunningen
worden verleend in strijd met de eisen van de IPPC-richtlijn.326 Niet is aangegeven dat een
wijziging is beoogd ten opzichte van de situatie voor in werkingtreding van de Wabo.
Hoe dan ook, mocht het daadwerkelijk mogelijk zijn om meerdere inrichtingen door één
vergunning te reguleren, dan ligt de vraag voor of tussen die inrichtingen een zekere uitruil
van emissies mogelijk zou zijn. Hierop is het antwoord, blijkens jurisprudentie, vooralsnog
ontkennend. Zo wordt in uitspraak ABRvS 27 november 2013 expliciet overwogen:
‘Het wettelijk systeem van de Wet milieubeheer brengt mee dat een vergunning wordt verleend
voor bepaalde activiteiten, niet voor de milieugevolgen daarvan. De vergunningaanvrager
kan ook niet een bepaalde milieuruimte aanvragen. Vergunningverlening voor een bepaalde
risicoruimte is in strijd met dit systeem.’327

En zo ook bijvoorbeeld ABRvS 13 juli 2011:
‘Voor zover [appellant sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 3] en [appellant sub 4] hebben
aangevoerd dat het college meer geluidruimte heeft vergund dan door [vergunninghoudster] is
aangevraagd, en het besluit reeds om die reden geen stand kan houden, wordt overwogen dat
een aanvraag om vergunning tot niet meer kan strekken dan het verkrijgen van een vergunning
voor het verrichten van bepaalde activiteiten. Het is niet zo dat door een aanvrager een bepaalde
milieuruimte kan worden aangevraagd.’328

Het voorschrijven van een bepaalde milieuruimte in de omgevingsvergunning, waarbinnen een
uitruil van emissies tussen bedrijven plaatsvindt, lijkt dan ook naar huidig recht niet mogelijk.
Er kunnen overigens ook vraagtekens worden gezet bij de wenselijkheid van dit concept met
het oog op de compacte stad. Van ’t Lam wees reeds op de risico’s van een stolpvergunning
met emissiegrenswaarden bij milieugevolgen die vooral lokaal worden ervaren, zoals geluid en
stank, gelet op de belangen van derden. Een wijziging binnen de inrichting kan in zijn totaliteit
milieuneutraal zijn, terwijl de milieuoverlast voor bepaalde omwonenden juist toeneemt.329
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Een stolpgedachte past dan ook eerder in de planologische besluitvorming, of daar zou een
wisselwerking tussen dienen te bestaan. In het bestemmingsplan kunnen immers immissienormen
worden opgenomen (zie par. 3.3.3), waarmee de bescherming van gevoelige bestemmingen zou
kunnen worden gewaarborgd.

4.3 Algemene regels op basis van art. 8.40 Wm

3

4.3.1 Inleiding
Sinds 1 januari 2008 vallen inrichtingen in beginsel onder de werking van algemene regels. Alleen
als zodanig in het Bor aangewezen inrichtingen zijn nog vergunningplichtig (art. 1.1 lid 3 Wabo).
Daarmee is een omkering bewerkstelligd ten opzichte van de oude situatie waarin de regulering van
de milieugevolgen van inrichtingen door middel van de vergunning het uitgangspunt was.330 Art.
8.40 Wm geeft de grondslag voor het bij amvb stellen van algemene regels voor de regulering van
milieugevolgen van inrichtingen. Op basis van deze bepaling is onder meer het Activiteitenbesluit
vastgesteld. In verschillende tranches zijn steeds meer inrichtingen onder de werking van het
Activiteitenbesluit gebracht.
Het is goed op te merken dat het Activiteitenbesluit op drie typen inrichtingen ziet.331 Twee typen
(A en B) vallen alleen onder de werking van het Activiteitenbesluit, waarbij de A-inrichtingen de
minst milieubelastende inrichtingen zijn en daarvoor minder voorschriften gelden (onder andere
geen meldingsplicht). Daarnaast worden de type C-inrichtingen onderscheiden. Dit zijn de
inrichtingen die op basis van art. 1.1 lid 3 Wabo zijn aangewezen als omgevingsvergunningplichtige
inrichtingen. De voorschriften voor deze inrichtingen staan in de vergunning, maar op bepaalde
activiteiten kan evenwel ook een deel van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

Kenmerkend voor de regulering door algemene regels is de uniforme normstelling. Hoewel er wel
mogelijkheden zijn voor maatwerk, is de ruimte voor een individuele benadering voor inrichtingen
die onder de werking van algemene regels vallen slechts beperkt. Dit kan met het oog op de
realisering van de idee van de compacte stad relevant zijn, in het bijzonder indien een (individuele)
afstemming op de omgeving wenselijk is, bijvoorbeeld indien sprake is van de cumulatie van
milieuhinder door verschillende inrichtingen.
Hieronder wordt nader ingegaan op de regulering van de milieugevolgen van inrichtingen door
middel van algemene regels en de sturingsmogelijkheden van het bevoegd gezag met het oog op
de omgeving van die inrichtingen.

330

Stb. 2006, 606.
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Zie art. 1.2 Activiteitenbesluit.
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4.3.2 Vaststelling algemene regels; inhoud
De vaststelling van algemene regels voor inrichtingen is gebaseerd op art. 8.40 Wm. Het
tweede lid van deze bepaling beschrijft de verschillende aspecten die bij de vaststelling van
de amvb moeten worden ‘betrokken’.332 Het betreft onder meer de bestaande toestand van
het milieu, de gevolgen voor het milieu van de inrichtingen en de redelijkerwijs te verwachte
toekomstige ontwikkelingen. Ook de op basis van art. 5.1 Wm of bij Bijlage 2 Wm vastgestelde
milieukwaliteitseisen dienen te worden betrokken bij de vaststelling van de art. 8.40 Wmamvb. Direct valt op dat het belangrijkste deel van deze aspecten gelet op de aard van het
instrument algemene regel alleen in algemene zin kunnen worden betrokken bij de vaststelling
van de amvb.333 Dit betreft onder meer het aspect ‘de met betrekking tot inrichtingen die tot de
betrokken categorieën behoren, en de omgeving waarin zodanige inrichtingen zijn of kunnen
zijn gelegen redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op
de bescherming van het milieu (art. 8.40 lid 2 sub c Wm). Dit aspect zal bij de beslissing tot
vaststelling van de amvb slechts in algemene zin kunnen worden betrokken. Ook moeten bij
de vaststelling van de amvb de geldende milieukwaliteitseisen worden ‘betrokken’ (art. 8.40
lid 2 sub e Wm). Een vertaling van de milieukwaliteiteisen zal evenwel niet eenvoudig zijn. De
vertaalslag zal immers ook hier weer in ‘algemene zin’ moeten worden gemaakt; niet is op
voorhand duidelijk waar de individuele amvb-inrichtingen zich vestigen en hoeveel inrichtingen
dit zullen zijn.334
De voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn voor een deel gesteld per activiteit of installatie
(hoofdstukken 3. 4 en 5) en voor een deel gelden ze voor alle activiteiten binnen de inrichting
(hoofdstuk 2). Per afdeling en/of paragraaf is aangegeven voor welke type inrichting (A, B of
C) de in de afdeling of paragraaf opgenomen artikelen gelden. Wanneer de inhoud van het
Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling wordt bekeken, valt met betrekking
tot de afstemming op de omgeving van de inrichting het volgende op. In de voorschriften van de
amvb en regeling komen afstandsnormen voor. Het betreft vaak meer technische normen, zoals
het voorschrift dat ‘de afstand tussen de ventilatoren die de lucht uit het huisvestingssysteem
zuigen en het filterpakket ten minste drie meter’ is.335 Ook komen afstandsnormen voor die
zien op de afstand tot objecten in de omgeving van de inrichting, zoals het voorschrift dat met
betrekking tot een (semi)ondergronds gasdrukmeet- en regelstation ten opzichte van buiten de
inrichting gelegen kwetsbare objecten een afstand van 4 meter moet worden aangehouden.336
332
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of de voorschriften die zien op de maximale geluidsbelasting op gevoelige objecten in de
omgeving.337 Wanneer de inrichting niet voldoet aan deze afstandseisen, mag de inrichting niet
in werking zijn (of op die plaats niet zijn gesitueerd) en kan het bevoegd gezag handhavend
optreden.338 In hoofdstuk 4 wordt bij de verschillende milieuthema’s nader ingegaan op de voor
de compacte stad relevante bepalingen van het Activiteitenbesluit.
De hierboven genoemde afstandsnormen kunnen overigens worden onderscheiden van
afstandsnormen die bepalend zijn voor de vraag als welke type inrichting de activiteit
kwalificeert. Art. 1.2 Activiteitenbesluit bepaalt welke inrichtingen als type A kwalificeren,
daarin zijn ook afstandsnormen opgenomen. Indien niet wordt voldaan aan de afstandsnorm zal
de activiteit veelal een type B-inrichting zijn. Dit is van betekenis voor de voorschriften die op
de activiteit van toepassing is en of de activiteit moet worden gemeld aan het bevoegd gezag.

4.3.3 Meldingsplicht
Ingevolge art. 8.41 Wm kan bij amvb een plicht worden opgelegd tot het melden van het
oprichten of het veranderen van een inrichting die onder de werking van de algemene regels
valt. De melding is echter geen voorwaarde voor het mogen oprichten of wijzigen van de
inrichting. De beoogde functies van de melding zijn vooral een signaleringsfunctie met het
oog op de handhaving en een controlefunctie in verband met de vraag of terecht een melding
is gedaan of dat een vergunning had moeten worden aangevraagd.339 In beginsel biedt de
melding dan ook geen mogelijkheden voor het bevoegd gezag om de oprichting of wijziging
van de inrichting te verhinderen of nader te reguleren gelet op de specifieke kenmerken van de
omgeving van de inrichting of de mogelijke cumulatie van milieuhinder.
Wel kan de melding aanleiding zijn tot het stellen van maatwerkvoorschriften, waarbij een
individuele afstemming op de omgeving mogelijk is (zie hierna). Vanzelfsprekend is dan van
belang dat er in de praktijk ook daadwerkelijk wordt gemeld. Uit onderzoek blijkt telkens weer
dat de meldingsplichten in de praktijk slecht worden nageleefd,340 waardoor ook de beoordeling
door het bevoegd gezag van de noodzaak tot het stellen van maatwerkvoorschriften lastig
wordt.341 Een stimulans in dit verband is dat er thans een afstemmingsregeling bestaat tussen
de (milieu)melding voor de art. 8.40 Wm-inrichting en de omgevingsvergunning.342
337
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Het opnemen van een meldingsplicht in de art. 8.40-amvb is op grond van art. 8.41 Wm
facultatief. In het Activiteitenbesluit is in art. 1.9b jo. art. 1.10 uitvoering gegeven aan de
mogelijkheid tot het opnemen van een meldingsplicht. Het oprichten van een type B-inrichting
of een type C-inrichting moet op basis van deze bepalingen worden gemeld, waarbij de
meldingsplicht voor type C-inrichtingen alleen geldt voor zover het activiteiten betreft die in
hoofdstuk 3 Activiteitenbesluit worden genoemd. De meldingsplicht geldt derhalve niet voor
alle inrichtingen die onder de werking van het activiteitenbesluit vallen. De type A-inrichtingen
zoals omschreven in art. 1.2 Activiteitenbesluit zijn uitgezonderd van de meldingsplicht. De
aanknopingspunten voor een nadere afstemming met de omgeving is voor deze inrichtingen
nog beperkter. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat inrichtingen betreft met een geringe
milieurelevantie zoals kantoren en scholen.

4.3.4 Maatwerkvoorschriften
Een meer individuele benadering waarbij kan worden ingespeeld op de lokale situatie, is in
beginsel mogelijk door middel van het stellen van zogenoemde ‘maatwerkvoorschriften’.
Ingevolge art. 8.42 Wm kan in de art. 8.40 amvb met betrekking tot bij de amvb aangegeven
onderwerpen de verplichting worden opgelegd te voldoen aan voorschriften die nodig zijn
ter bescherming van het milieu, gesteld door een bij die amvb aangegeven bestuursorgaan.
De maatwerkvoorschriften kunnen de voorschriften in het Activiteitenbesluit aanvullen of
daarvan afwijken, zo blijkt uit de definitie van het begrip ‘maatwerkvoorschrift’ in art. 1.2
Actviteitenbesluit:
‘voorschrift als bedoeld in art. 8.42, eerste lid, van de wet, inhoudende:
a. een beschikking waarbij het bevoegd gezag aanvullende eisen stelt; dan wel
b.	een ontheffing waarbij het bevoegd gezag de daarbij aangewezen bepalingen niet van
toepassing verklaart al dan niet onder het stellen van beperkingen en voorwaarden.’
De bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften moet wel in het Activiteitenbesluit
zijn gegeven.
Het Activiteitenbesluit bevat maatwerkvoorschriften voor specifieke gevallen en
maatwerkvoorschriften gekoppeld aan de algemene zorgplichtbepaling. Deze laatste maatwerkvoorschriften kunnen alleen worden gegeven voor zover geen uitputtende voorschriften
elders in het Activiteitenbesluit zijn gegeven (zie art. 2.1 lid 4 Activiteitenbesluit).
Het is vaste jurisprudentie dat het bevoegd gezag beleidsvrijheid heeft bij de beslissing om
maatwerkvoorschriften te stellen. Indien wordt besloten tot het stellen daarvan, heeft het
college een zekere beoordelingsvrijheid bij de vaststelling van wat nodig is ter bescherming van
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het milieu.343 Dit neemt niet weg dat het er in bepaalde gevallen weinig ruimte is voor afweging
voor het bevoegd gezag. Art. 8.42 lid 2 Wm verklaart het bepaalde in art. 8.40, tweede en derde
lid Wm van overeenkomstige toepassing op het stellen van maatwerkvoorschriften. Ook bij
het stellen van maatwerkvoorschriften moet daarom bijvoorbeeld aan de grenswaarden voor
geluidhinder worden voldaan. Een voorbeeld biedt een uitspraak van de Afdeling van 26 februari
2014. Het betreffende bedrijf, Octatube, betoogde dat het gestelde maatwerkvoorschrift
geen rekening houdt met financiële en economische gevolgen van de vaststelling van het
maatwerkvoorschrift. Het ging in casu om een geluidvoorschrift waarmee werd beoogd te
voldoen aan de grenswaarden van de geluidzone. Het college betoogde dat de verplichting
de buiten de zone toegestane geluidsbelasting vanwege het gezoneerd industrieterrein te
bewaken, een milieukwaliteitseis is waarvan het bevoegd gezag niet kan afwijken. De Afdeling
overweegt in casu:
‘Uit de in art. 8.8, derde lid , aanhef en onder a van de Wet milieubeheer (thans art. 2.14 lid
1 onder 3 Wabo, MB) neergelegde verplichting de in deze bepaling bedoelde grenswaarden
uit de Wet geluidhinder in acht te nemen, vloeit voort dat het college geen ruimte had voor
belangenafweging.’344

Milieukwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden kunnen derhalve de afwegingsruimte
van het bevoegd gezag beperken bij het vaststellen van maatwerkvoorschriften.
Met het oog op de realisering van de idee van de compacte stad is relevant dat uit jurisprudentie
van de Afdeling bestuursrechtspraak volgt dat het mogelijk is maatwerkvoorschriften vast
te stellen met het oog op een nog te realiseren situatie. Een voorbeeld is de uitspraak van
31 maart 2010 inzake Carwash.345 Carwash betoogde in deze casus dat ten onrechte reeds
maatwerkvoorschriften waren vastgesteld, terwijl nog onzeker is of de woningen in de omgeving
van de inrichting daadwerkelijk zullen worden gebouwd. Volgens het college was evenwel met
het vaststellen van de maatwerkvoorschriften gewaarborgd dat Carwash haar activiteiten na
de realisering van deze woningen onbelemmerd kan voortzetten. De Afdeling overwoog dat
het vaststellen van maatwerkvoorschriften met het oog op een nog te realiseren situatie op
zich mogelijk worden geacht. Niet alleen op grond van metingen, maar ook uit berekeningen
kan blijken dat het stellen van maatwerkvoorschriften noodzakelijk is.
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De NvT bij het Activiteitenbesluit sprak de verwachting uit dat het gebruik van de
maatwerkvoorschriften beperkt zal blijven tot bijzondere en incidentele gevallen.346 Daar waar
de MvT bij het wetsvoorstel overigens sprak van een verwachte toename van de vraag naar
maatwerk naarmate bepaalde vergunningplichtige activiteiten met een grotere variatie onder
de algemene regels worden gebracht.347 De praktijk laat zien dat er terughoudend gebruik
wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften.348 De meeste
maatwerkvoorschriften blijken te worden vastgesteld voor de onderwerpen geluid en lozingen.
Geconcludeerd kan worden dat met het instrument maatwerkvoorschriften een nadere
afstemming met de omgeving kan worden gerealiseerd, waarbij deze ook kunnen worden
gesteld met het oog op een nog te realiseren situatie. Belangrijke beperking is echter dat
maatwerkvoorschriften alleen kunnen worden gesteld, indien en voor zover dat in het
Activiteitenbesluit is aangegeven. In hoofdstuk 4 wordt per voor de compacte stad relevant
milieuthema’s aangegeven in hoeverre het Activiteitenbesluit mogelijkheden biedt om
maatwerkvoorschriften te stellen. De praktijk laat zien dat er weinig maatwerkvoorschriften
worden vastgesteld.349

4.4 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Sinds 1 januari 2011 kent het milieu-instrumentarium van de Wabo een soort ‘tussenfiguur’,
die bepalend kan zijn voor de vraag of bepaalde activiteiten onder de werking van algemene
regels vallen, ofwel voor de activiteit een omgevingsvergunning voor een inrichting op grond
van art. 2.1 lid 1 onder e Wabo moet worden aangevraagd ofwel de activiteit niet kan worden
ondernomen. Het betreft de omgevingsvergunning die zijn grondslag vindt in art. 2.1 lid 1 onder
i Wabo jo. art. 2.2a Bor. Deze vergunning wordt ook wel aangeduid als de omgevingsvergunning
beperkte milieutoets (OBM). Het is een eenvoudige vergunning waar geen voorschriften aan
kunnen worden verbonden en die wordt voorbereid met de reguliere procedure van de Wabo.
Met deze vergunning vindt een beperkte toetsing vooraf plaats. Daarbij moet onderscheid
worden gemaakt tussen activiteiten waarvoor een m.e.r.-beoordeling verplicht is (zie art. 5.13b
onder 1 Bor) en activiteiten waarvoor het bevoegd gezag eerst moet toetsen of de activiteit
op de beoogde locatie van start kan gaan. Vooral deze laatste categorie is interessant met
het oog op de realisering van de compacte stad. Voor activiteiten die onder deze categorie
vallen houdt de OBM het volgende in. Indien uit de lokale toets blijkt dat niet kan worden
voldaan aan bijvoorbeeld de grenswaarden voor geluid of aan de grenswaarden voor fijn
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stof (zie art. 5.13 Bor), dan is die activiteit niet mogelijk op de bedoelde locatie en zal de
OBM moeten worden geweigerd. De activiteit kan dan niet worden ondernomen, ook niet
met een omgevingsvergunning op basis van art. 2.1 lid 1 onder e Wabo.350 Als de activiteit de
lokale toets wel doorstaat, kan de OBM worden verleend en zijn de algemene regels van het
Activiteitenbesluit van toepassing.
De OBM biedt mijns inziens een aanvulling op het milieu-instrumentarium die de beperkingen
van het Activiteitenbesluit deels kan opheffen, in de zin dat een nadere afstemming met de
omgeving in bepaalde gevallen mogelijk is en een activiteit zelfs geheel kan worden geweigerd
op een bepaalde locatie. Voor activiteiten die onder de werking van algemene regels vallen (en
voldoen aan de voorschriften) is dat thans niet mogelijk, er is immers alleen de mogelijkheid
van maatwerk. De relevantie voor de compacte stad lijkt overigens thans beperkt omdat
het instrument van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets op een beperkt aantal
activiteiten van toepassing is (zie art. 2.2a Bor). Het zou overigens een goed idee zijn om de
wijze waarop de OBM is neergelegd in de Wabo en Bor te verbeteren. De regeling is thans
onnodig complex vormgegeven en lastig te doorgronden.

5 Conclusie
In dit hoofdstuk is een aantal omgevingsrechtelijke instrumenten onderzocht op hun betekenis
voor de verwezenlijking van de idee van de compacte stad. De nadruk lag daarbij op de ruimte
die deze instrumenten bieden voor afstemming tussen het milieuspoor en het ruimtelijke
spoor en de wijze waarop de karakteristieken van de omgeving van de te reguleren activiteiten
worden meegewogen in de besluitvorming.

Strategische beleidsplannen
Een goede afstemming van beleid op de relevante terreinen is noodzakelijk voor de realisering
van de idee van de compacte stad. Een ruimtelijk beleid dat uitgaat van concentratie en menging
van functies, maar een milieubeleid dat daar geen mogelijkheden toe schept en voorwaarden
aan stelt, is contraproductief. De Wm en de Wro voorzien beide in planvormen waarmee
overheden hun strategische (gebiedsgerichte) beleid kunnen structureren en kenbaar maken.
Dit zijn afzonderlijke strategische beleidsplannen (het milieubeleidsplan en de structuurvisie);
van een wettelijk geïntegreerd omgevingsrechtelijk beleidsplan is (nog) geen sprake. De
juridische betekenis van de strategische beleidsplannen is beperkt in de zin dat ze alleen
zelfbindend zijn. Wel zullen op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur andere
bestuursorganen het beleid moeten betrekken in hun belangenafweging.. Een bestuursorgaan
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kan een betere sturing geven aan de besluitvorming indien het compacte-stadbeleid is
opgenomen in de strategische beleidsplannen. Daarbij is de mate van concreetheid van het
plan bepalend in hoeverre deze als concrete onderbouwing voor de verdere besluitvorming kan
dienen.
Met het milieubeleidsplan is van oudsher vooral een samenhangende milieubeleidsplanning
beoogd. Voor een ruimere reikwijdte, in de zin dat het plan ook beleid ten aanzien van andere
terreinen van het omgevingsbeleid formuleert, biedt de wettelijke regeling weinig ruimte. Met
de structuurvisie wordt juist beoogd om een breed afwegingskader te bieden, zodat in één
beleidsdocument een integrale benadering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving kan
worden opgenomen. De structuurvisie biedt dan ook plaats voor een gebiedsgericht ruimtelijk
en milieubeleid. Voor de afstemming van strategische beleidsvoornemens inzake het compacte
stad-beleid kan het instrument van de structuurvisie dan ook een goed kader bieden. Er zijn
echter ook beperkingen. De wettelijke regeling dwingt niet tot het vastleggen van een brede visie
in de structuurvisie, waardoor niet is uitgesloten dat het omgevingsrechtelijke beleid niet goed
wordt afgestemd. Een neveneffect van de beoogde brede reikwijdte van de structuurvisie is dat
de kenbaarheid van met name het (gebiedsgerichte) milieubeleid hierdoor onduidelijk kan zijn.
Dit beleid kan immers zowel in het milieubeleidsplan als in de structuurvisie zijn neergelegd.
De ‘brede’ structuurvisie is evenwel een stap in de goede richting in de zin dat de bestaande
afstemmingsmechanismen, in het bijzonder de haasje-over-constructie- onvoldoende bleken
te werken in de praktijk en daarom inmiddels ook deels zijn verlaten in het wettelijke systeem.
Ook voor het milieubeleidsplan is een rol weggelegd, al dan niet als onderdeel van een
breder omgevingsrechtelijk beleidsplan. Het milieubeleidsplan kan een goede basis bieden
om het kader te scheppen voor de wisselwerking tussen het brongerichte en effectgerichte
milieubeleid. De oorspronkelijke opzet van het milieuplanstelsel was gericht op het bereiken
van de milieukwaliteitsnormen door middel van een maatregelenpakket zoals geformuleerd
in de milieuprogramma’s. In de praktijk is hier de laatste jaren evenwel niet veel van terecht
gekomen, omdat met name op nationaal niveau nauwelijks milieubeleidsplannen zijn
vastgesteld. De wisselwerking tussen het brongerichte en effectgerichte milieubeleid is
daardoor niet goed tot zijn recht gekomen. De milieubeleidsplannen zouden echter juist een
goede basis kunnen bieden om de uitgangspunten te formuleren voor andersoortige plan- en
programmaverplichtingen, zodat een strategisch samenhangend beleidskader is gegeven dat
kenbaar is voor burgers.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is het centrale instrument om ruimtelijke ontwikkelingen bindend vast
te leggen. Geconcludeerd kan worden dat de Wro en het Bro in beginsel weinig belemmeringen
kennen om aan de idee van de compacte stad uitvoering te geven. Het centrale criterium van art.
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3.1 lid 1 Wro ‘een goede ruimtelijke ordening’ vereist dat de planregels ruimtelijk relevant zijn.
De gemeenteraad heeft daarbij ruime mogelijkheden van invulling: de raad komt in beginsel
beleidsvrijheid toe om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die het met het oog op
een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De jurisprudentie laat zien dat dit criterium ruim (en
steeds ruimer) wordt ingevuld. Het aanwijzen van bestemmingen en het stellen van regels in
het plan ter uitvoering van het compacte-stadbeleid is dan ook in algemene zin aanvaardbaar.
De ladder voor duurzame verstedelijking zoals neergelegd in art. 3.1.6 lid 2 Bro brengt in dit
verband een extra impuls voor het meewegen van de compacte-stadgedachte in de ruimtelijke
besluitvorming. In die zin kan dit instrument dan ook positief worden gewaardeerd met het
oog op de verwezenlijking van de idee van de compacte stad. De vage begrippen die worden
gehanteerd in de ladder hebben evenwel tot onduidelijkheid, en veel rechtspraak, geleid.
De kern van de problematiek van de compacte stad ligt in de spanning tussen het ruimtelijke en
het milieubeleid en de mogelijkheid tot een integrale afweging tussen deze terreinen is dan ook
van belang. Volgens vaste jurisprudentie biedt het bestemmingsplan het juridisch-planologisch
kader waarin ook de mogelijke gevolgen van het milieu moeten worden meegewogen.
Milieukwaliteitsnormen spelen daarbij een belangrijke rol. In hoofdstuk 4 wordt de doorwerking
van deze normen in de ruimtelijke besluitvorming daarom uitgebreid besproken. Het vereiste
van een goede ruimtelijke ordening brengt met zich mee dat het aannemelijk moet zijn dat
het bestemmingsplan uitvoerbaar is binnen de planperiode. Uit jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak volgt dat indien het bestemmingsplan activiteiten toestaat waarvoor een
sectorale toestemming nodig is, zoals een omgevingsvergunning voor een inrichting, in het
kader van de uitvoerbaarheid voldoende aannemelijk zal moeten zijn dat deze kan worden
verleend. Bij een beoogde menging van functies kan dit een belemmering vormen. Wat als niet
aannemelijk is dat die sectorale toestemming kan worden verleend omdat niet kan worden
voldaan aan milieukwaliteitsnormen? In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de mogelijkheden om
in een dergelijk geval milieugebruiksruimte te creëren.
Uit jurisprudentie volgt dat de ruimtelijke besluitvorming een aanvullende werking kent ten
opzichte van de milieunormstelling. Gelet op het criterium van een goede ruimtelijke ordening
zullen in het bestemmingsplan soms aanvullende of strengere eisen moeten worden gesteld,
zelfs als voldaan wordt aan de milieunormen in de omgevingsvergunning voor een inrichting
of het Activiteitenbesluit. Een waarborg kan worden geboden door in het bestemmingsplan
voorwaardelijke verplichtingen op te nemen (zie hierna hoofdstuk 5). Ook kunnen eisen worden
gesteld door in de bestemmingplanregels milieunormen op te nemen in de vorm van emissie of
immissienormen De mogelijkheden hiertoe zijn de laatste jaren in de rechtspraak verruimd. De
jurisprudentie laat ook zien dat een verdeling van de schaarse milieuruimte aanvullend op het
milieu-instrumentarium mogelijk is (bijvoorbeeld door geluidverkaveling), mits er geen sprake
is van een doorkruising van de milieuwetgeving.
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Bij de verwezenlijking van de compacte stad kan een zekere mate van flexibiliteit wenselijk zijn,
zodat kan worden ingesprongen op veranderende omstandigheden of, omdat dat mogelijkheden
biedt om (in de tijd) milieugebruiksruimte te creëren, bijvoorbeeld door de programmatische
aanpak. Hoewel de Wro het mogelijk maakt om globale bestemmingsplannen vast te stellen
en flexibiliteitsinstrumenten zoals de wijzigingsbevoegdheid breed in te zetten, zijn er ook
beperkingen. Deze hangen met name samen met de onderzoekslasten die een globaal en
flexibel bestemmingsplan met zich meebrengt. Kort gezegd, hoe flexibeler en globaler het plan,
hoe ruimer de (milieu)onderzoeksplicht. Daarbij zijn twee punten van belang: 1) de beoordeling
van de gevolgen – dus ook milieugevolgen - van de toepassing van flexibiliteitsbevoegdheden
kan niet worden doorgeschoven naar de toekomst, maar moet worden gedaan op het moment
van vaststelling van het (moeder) plan. En 2) bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid
van het plan dient te worden uitgegaan van de maximale planologische invulling van het
plan. Hoe globaler het plan, hoe ruimer het milieuonderzoek (en ook hoe ruimer het beslag
op de milieuruimte). Recente jurisprudentie laat enige nuancering zien in de zin dat onder
omstandigheden de milieuruimte die wordt geclaimd door het plan niet hoeft te zijn gebaseerd
op de maximale planmogelijkheden, maar op een meer realistische aanname (een zogenoemde
representatieve invulling). De bijzondere omstandigheden van het geval spelen daarbij echter
een belangrijke rol; van een algemene verruimde mogelijkheid lijkt vooralsnog geen sprake.
De experimenteermogelijkheden van de Crisis- en herstelwet bieden ruimte om flexibele
bestemmingsplannen vast te stellen, zonder de milieugevolgen gedetailleerd in kaart te
hoeven brengen. In hoeverre bijvoorbeeld de beoordeling van cumulatieve milieueffecten
kan worden geborgd is evenwel de vraag indien het onderzoek naar de milieugevolgen wordt
doorgeschoven naar de individuele vergunning.

Milieu-instrumentarium
Het centrale toetsingscriterium voor de omgevingsvergunning voor een inrichting is ‘het belang
van de bescherming van het milieu’. Dit toetsingscriterium is ruim, maar wordt ingeperkt door
met name de afbakening met andere omgevingsrechtelijke wetgeving. Hier in is ook een
ontwikkeling te zien. Onder de Wm was ten aanzien van het meewegen van planologische
aspecten (bijvoorbeeld indien sprake is van visuele hinder) bij de beslissing omtrent
vergunningverlening ruimte voor een aanvullende toets. Onder de Wabo is onduidelijker of
deze ruimte er is.
Bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een inrichting spelen ook
de karakteristieken van de omgeving van de inrichting een belangrijke rol. Juist de afstemming
met de omgeving vergt aandacht. Daarbij gaat het zowel om de effecten op de bestaande
omgeving, als om de effecten op redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen
in de omgeving van de inrichting. Ook bij het bepalen van het beschermingsniveau van de
vergunning, in de vorm van het stellen van emissiegrenswaarden, wordt betekenis toegekend
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aan de omgeving van de inrichting in de vorm van een zogenoemde ‘omgevingstoets’. Daarbij
kunnen indien sprake is van buitensporige kosten in relatie tot de te behalen milieuvoordelen
gelet op de lokale milieuomstandigheden soepelere emissiegrenswaarden worden gesteld dan
die op basis van toepassing van de beste beschikbare technieken. Geconcludeerd is evenwel
dat juist in bebouwd gebied eerder aanvaard zal moeten worden dat de kosten minder snel
buitensporig hoog zullen zijn, in verhouding tot de milieuvoordelen en dat een afwijking van de
emissiegrenswaarden in soepelere zin minder snel gerechtvaardigd zal zijn.
Een ander punt betreft de beperkte mogelijkheid van sturing voor het bevoegd gezag bij de
vergunningaanvraag zoals deze volgt uit de jurisprudentie. Het bevoegd gezag moet oordelen
over de vergunningaanvraag zoals deze voorligt. Dit betekent dat geen alternatieve locatie aan
de vergunningaanvrager kan worden voorgeschreven. Hetzelfde geldt voor het voorschrijven
van ingrijpende voorzieningen voor zover deze niet zijn aangevraagd, waarbij ook het begrip
‘ingrijpend’ niet altijd duidelijkheid schept. De gewenste afweging in het kader van de compacte
stad wordt hierdoor beperkt.
Voor zover het inrichtingen betreft die onder de werking van de algemene regels van het
Activiteitenbesluit vallen, het grootste deel van het inrichtingenbestand, is de afstemming
met de omgeving beperkt. Wel kan met het instrument maatwerkvoorschrift een nadere
afstemming worden gerealiseerd, ook met het oog op een nog te realiseren situatie. Een
belangrijke beperking is evenwel dat de maatwerkvoorschriften alleen kunnen worden gesteld
voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.
Het instrument van de ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ zou ruimte kunnen
bieden voor een nadere integrale afweging waarbij in de vorm van een ‘voortoets’ kan worden
beoordeeld of de activiteit vanuit milieuoogpunt op de beoogde locatie van start kan gaan.
Ook het begrip ‘inrichting’ levert aandachtspunten op. Dit betreft het punt dat de cumulatieve
effecten van de activiteiten binnen de inrichting als het ware ‘optellen’. Juridisch bezien zal
daarom moeten worden uitgegaan van een hogere milieubelasting indien de activiteiten
binnen één inrichting plaatsvinden in vergelijking met de situatie waarin de activiteiten als
verschillende inrichtingen kwalificeren, terwijl de feitelijke milieueffecten gelijk zijn. Hoewel
enige nuanceringen zijn geconstateerd, werkt het begrip een inrichting op deze wijze beperkend.
Wel zijn ook juist voordelen benoemd van de beoordeling van de nadelige milieueffecten binnen
één vergunning. Een ander punt betreft de onmogelijkheid om in een omgevingsvergunning een
bepaalde milieuruimte voor te schrijven waarbinnen een uitruil van emissies tussen bedrijven
of activiteiten plaatsvindt. De jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak laat geen
ruimte voor een dergelijke uitruil binnen een zogenoemde koepel- of gebiedsvergunning. Bij
de wenselijkheid van dit concept zijn met het oog op de compacte stad ook vraagtekens gezet,
vooral met het oog op de bescherming van omwonenden omdat lokaal, door de uitruil, een
grotere milieubelasting zou kunnen ontstaan.
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Milieukwaliteitsnormen
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1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de betekenis van milieukwaliteitsnormen voor (ruimtelijke) keuzes
of beslissingen met het oog op de realisering van de idee van de compacte stad onderzocht.
Milieukwaliteitsnormen geven aan welke kwaliteit een bepaald onderdeel van het milieu op een
bepaald moment dient te hebben bereikt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om normen ten aanzien
van de ten hoogste toegestane geluidsbelasting op een gevel van een woning, de maximale
concentratie van een verontreinigende stof in de lucht of de maximaal aanvaardbare risico’s
als gevolg van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze normen worden over het algemeen
aangeduid als effectgerichte normen. Dit effectgerichte spoor wordt onderscheiden van het
brongerichte spoor, zoals de normen in vergunningen en algemene regels voor inrichtingen,
waarbij het gaat om het voorkomen of tegengaan van emissies van verontreinigende
bronnen. Het brongerichte spoor en het effectgerichte spoor staan niet los van elkaar; er is
sprake van een wisselwerking tussen de twee sporen. De effectgerichte normen vormen een
referentiepunt voor het brongerichte beleid.351 Milieukwaliteitsnormen kunnen de beschikbare
milieugebruiksruimte in de compacte stad begrenzen en creëren in die zin de vraag naar de wijze
van verdeling van die ruimte. Indien een gewenste ruimtelijke ontwikkeling een overschrijding
van milieukwaliteitsnormen tot gevolg heeft, kan de realisering van deze ontwikkeling worden
belemmerd. Daarbij zorgen bestaande functies in de (compacte) stad er voor dat veelal al sprake
is van hoge achtergrondniveaus; denk aan reeds bestaande geluidniveaus of concentraties
verontreinigende stoffen in de lucht, waarbij er soms al sprake is van een overschrijdingssituatie.

1.1 Begrip milieukwaliteitsnorm
Van het begrip ‘milieukwaliteitsnorm’ bestaat in de omgevingswetgeving geen eenduidige
definitie. In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer wordt de term ‘milieukwaliteitseis’
gehanteerd. Het was de bedoeling om daarmee bestaande termen als ‘inworp- of immissienorm’,
‘blootstellingsnorm’ en ‘kwaliteitsdoelstelling’ door een eenduidig begrip te vervangen,352 maar
ook in het huidige recht komen verschillende termen voor.
In hoofdstuk 5 Wm of elders in de Wm is geen definitie opgenomen van het begrip
‘milieukwaliteitseis’. Wel geeft de MvT een omschrijving: ‘eisen betreffende de kwaliteit van
onderdelen van het fysieke milieu die aangeven in welke toestand het desbetreffende onderdeel
dient te verkeren op een daarbij te bepalen tijdstip’.353 De term ‘milieukwaliteitseisen’ wordt
in de literatuur over het algemeen gereserveerd voor de normen gebaseerd op hoofdstuk 5
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Wm. Voor het overige wordt de ruimere term ‘milieukwaliteitsnormen’ gehanteerd.354 In de
Interimwet stad-en-milieubenadering en de Crisis- en herstelwet is een definitie opgenomen
van het begrip ‘milieukwaliteitsnorm’. Beide wetten definiëren dit begrip als volgt: ‘Bij wettelijk
voorschrift gestelde normen ten aanzien van de kwaliteit van een onderdeel van het milieu’.355
Door niet de term ‘milieukwaliteitseis’ te gebruiken lijkt tot uitdrukking te worden gebracht
dat ook milieukwaliteitsnormen worden bedoeld die niet zijn gebaseerd op hoofdstuk 5
Wm. Een voorbeeld zijn milieukwaliteitsnormen in de gemeentelijke verordening.356 Ook kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan geluidsnormen in de Wet geluidhinder die niet hun grondslag
vinden in hoofdstuk 5 Wm. Ook op Europees niveau zijn omschrijvingen te vinden van het
begrip ‘milieukwaliteitsnorm’. Zo definieert de richtlijn industriële emissies (RIE) dit begrip als:
‘alle eisen waaraan op een bepaald moment in een bepaald milieucompartiment of een bepaald
gedeelte daarvan moet worden voldaan overeenkomstig de wetgeving van de Unie’ (art. 3 sub
6 RIE). Een ruime definitie, waarbij het wel uitdrukkelijk gaat om eisen gesteld op EU-niveau.
In dit onderzoek wordt het ruime begrip ‘milieukwaliteitsnorm’ gehanteerd. Daarmee wordt
niet alleen gedoeld op wettelijke normen, maar ook op buitenwettelijke milieukwaliteitsnormen
(zoals de geluidnormen in de handreiking industrielawaai), omdat ook deze normen een rol
kunnen spelen bij de realisering van de idee van de compacte stad. In die zin wordt het begrip
in dit onderzoek derhalve ruimer opgevat dan de gehanteerde definitie in de Interimwet staden-milieubenadering en de Crisis- en herstelwet.
Milieunormen kunnen in algemene zin worden onderscheiden in kwalitatieve normen en
kwantitatieve normen. Een kwalitatieve norm kan, in navolging van Nijmeijer en Soppe worden
omschreven als ‘een wettelijk voorschrift waarbij de norm niet wordt geoperationaliseerd door
meetkundige eenheden.’357 Denk bijvoorbeeld aan het criterium ‘belang van de bescherming van
het milieu’ en ‘een goede ruimtelijke ordening’. Milieukwaliteitsnormen zijn veelal kwantitatief
geformuleerd. De begrippenlijst bij de Nota milieuhygiënische normen uit 1976 gaf al aan dat
een milieukwaliteitsnorm wordt uitgedrukt in een hoeveelheid, concentratie of intensiteit van
een verontreinigende stof, organisme of fysisch verschijnsel in een bepaald milieu of gedeelte
van dat milieu.358 Er is evenwel geen sprake van een scherpe afbakening. Zo worden soms ook
afstandsnormen als milieukwaliteitsnormen aangeduid359 of een kwalitatieve norm zoals ‘het
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aanvaardbare hinderniveau’ bij geurhinder of de verantwoordingsplicht van het groepsrisico in
het kader van de externe veiligheid. In par. 3 wordt nader ingegaan op de aard en karakter van
milieukwaliteitsnormen.

1.2 Onderzoeksvragen
Om de vraag te kunnen beantwoorden welke betekenis milieukwaliteitsnormen hebben in het
kader van de realisering van de idee van de compacte stad worden in dit hoofdstuk de volgende,
samenhangende, punten nader uitgewerkt per milieucompartiment:
a. Het toepassingsbereik van de normen en de te beschermen objecten.
b. De juridische grondslag van de milieukwaliteitsnormen. Heeft de norm een Europeesrechtelijke achtergrond? Is sprake van een wettelijke of een buitenwettelijke norm?
c. Het karakter van de normen. Welke verplichting volgt uit de norm?
d. De betekenis van de normen voor de besluitvorming. Is er sprake van een directe
koppeling tussen de normen en de besluitvorming?
Wat betreft de selectie van milieukwaliteitsnormen die in dit hoofdstuk worden geanalyseerd
moet het volgende worden opgemerkt. Het onderzoek richt zich op die normen die een compacte
en gemengde verstedelijking in de weg kunnen staan. Het betreft in het bijzonder de normen
op het terrein van externe veiligheid, geluidhinder, geurhinder, lichthinder, bodemkwaliteit en
luchtkwaliteit.
Op voorhand valt overigens op dat de nationale milieukwaliteitnormstelling een nogal
verbrokkeld geheel is. Op het eerste oog lijkt het vaststellen van milieukwaliteitsnormen
uniform te zijn geregeld in hoofdstuk 5, titel 5.1 van de Wm. Deze algemene regeling gaat uit
van een systeem waarbij milieukwaliteitsnormen bij amvb, ministeriële regeling of provinciale
milieuverordening worden vastgesteld. Dit systeem kent echter een beperkte toepassing.
Alleen de normen inzake externe veiligheid en de normen inzake waterkwaliteit zijn vastgesteld
bij amvb gebaseerd op titel 5.1 Wm. Opvallend is dat de wetgever juist steeds meer buiten
dit algemene systeem treedt en milieukwaliteitsnormen bijvoorbeeld in de wet zelf opneemt,
waarbij een eigen systeem wordt gehanteerd (geluidhinder, luchtkwaliteit).360 Zelfs als het zoals bij luchtkwaliteit - om normen gaat die voortvloeien uit het Europese recht, waardoor bij
wijzigingen van de Europese normen telkens de wet moet worden gewijzigd.361 Daarnaast zijn
er milieukwaliteitsnormen opgenomen in circulaires en richtlijnen. Ook het Activiteitenbesluit,
waarin rechtstreeks bindende normen voor activiteiten zijn opgenomen, bevat immissiegerichte
360

Normen voor geluidhinder zijn niet alleen in de Wet geluidhinder en daarop gebaseerde amvb’s te vinden,
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normen. De ‘verbrokkeling’ van het systeem van milieukwaliteitsnormstelling uit zich overigens
niet alleen in de juridische grondslag van de normen, maar ook in het karakter en de te
beschermen objecten en systematiek.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Na enkele algemene opmerkingen over de (beperkte)
relevante Europese milieukwaliteitsnormen voor de compacte stad (2) wordt in algemene zin
ingegaan op de aard en het karakter van milieukwaliteitsnormen (3). Daarna komt de algemene
regeling voor milieukwaliteitsnormen in de Wet milieubeheer aan de orde (4). Vervolgens
worden de milieukwaliteitsnormen op het gebied van externe veiligheid (5), geluidhinder (6),
geurhinder (7), lichthinder (8), bodem (9) en luchtkwaliteit (10) geanalyseerd. Telkens komt aan
de orde wat de juridische grondslag van de normen is, het toepassingsbereik, de systematiek
(inclusief flexibiliteitsmogelijkheden) en de betekenis van de normen voor de besluitvorming.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie (11).

2 Europees recht; relevante milieukwaliteitsnormen voor
de compacte stad
Voor zover milieukwaliteitsnormen met een Europeesrechtelijke achtergrond een rol spelen
in het kader van de realisering van de idee van de compacte stad, is relevant in hoeverre de
lidstaat ruimte heeft om af te wijken van deze normen en of de wijze van naleving van de normen
in de richtlijn is bepaald. Hierna komt de relevante Europese wetgeving, en de wijze waarop
hier in Nederland uitvoering aan is gegeven, bij de verschillende deelterreinen aan de orde.
In algemene zin is het echter goed om op deze plaats de toch beperkte rol van de Europese
milieukwaliteitsnormstelling in het kader van de compacte stad te bespreken. Met betrekking
tot de milieuterreinen relevant voor dit onderzoek, die vooral zien op de lokale milieukwaliteit,
zijn weinig bindende milieukwaliteitsnormen vastgesteld op Europees niveau. Alleen ten
aanzien van de kwaliteit van de lucht zijn Europese grens- en streefwaarden vastgesteld.362 Voor
de andere in dit hoofdstuk besproken terreinen zijn er of geen Europese richtlijnen vastgesteld
(geurhinder, lichthinder, bodemkwaliteit)363 of de richtlijnen op het desbetreffende milieuterrein
bevatten geen expliciete milieukwaliteitsnormen (externe veiligheid, geluid). Ten aanzien van
externe veiligheid is wel een bepaling opgenomen inzake het aanhouden van een zekere mate
van afstand tussen risicobronnen en gevoelige bestemmingen/kwetsbare natuur, maar de
invulling van die verplichting wordt aan de lidstaten overgelaten (art. 13 Seveso III-richtlijn).
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De waterkwaliteitsnormen blijven zoals in hoofdstuk 1 aangegeven buiten beschouwing.
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Voor waterbodems en grondwater zijn wel richtlijnen vastgesteld.
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Dat er weinig Europeesrechtelijke kwaliteitsnormen zijn vastgesteld ten aanzien van de lokale
milieukwaliteit bevreemdt niet. Met het oog op het subsidiariteitsbeginsel (art. 5 VEU) is het
stellen van milieukwaliteitsnormen op Europees niveau vooral geëigend indien er sprake is van
externe (grensoverschrijdende) effecten of als er voordelen zijn te behalen met regulering op een
hoger schaalniveau. Mede gelet op de grensoverschrijdende effecten is de keuze voor Europese
kwaliteitsnormen voor lucht begrijpelijk. Aangezien geluidhinder en bodemverontreiniging
vooral een lokaal effect hebben, is het voorstelbaar dat de EU terughoudend is met het stellen
van grenswaarden.364 Het subsidiariteitsbeginsel is echter vooral een ‘politiek beginsel’365 en de
keuze voor het stellen van Europese grenswaarden voor deze terreinen, waar toch net als bij
luchtverontreiniging serieuze gezondheidseffecten aan de orde kunnen zijn, zal dan ook vooral
politiek worden bepaald. Dit uit zich ook in de discussies op Europees niveau ten aanzien van
het vaststellen van milieukwaliteitsnormen voor geluidhinder en bodemkwaliteit.366
Ten aanzien van geluidhinder is in 2011 een verslag van de Commissie verschenen over
de tenuitvoerlegging van de richtlijn omgevingslawaai.367 Ingevolge art. 11 van de richtlijn
omgevingslawaai moest hierin mede worden beoordeeld of er behoefte bestaat aan verdere
communautaire maatregelen met betrekking tot omgevingslawaai. De onderzoeksrapporten
ten behoeve van de evaluatie zijn in 2010 gepubliceerd en goedgekeurd door de Commissie.368
Een van de onderzochte opties in de rapporten is het stellen van Europese grenswaarden voor
geluidhinder. Dit zou volgens het onderzoeksrapport verdedigd kunnen worden vanwege de
grote gezondheidseffecten die de blootstelling aan geluidhinder heeft (zoals aangegeven door
de WHO). Het stellen van Europese geluidgrenswaarden zou ook tegemoetkomen aan het door
de onderzoekers gevonden probleem dat de nationale grenswaarden voor geluid slecht worden
gehandhaafd. Tegelijkertijd geven de onderzoekers aan dat het subsidiariteitsbeginsel hier
een issue is.369 In het uiteindelijke verslag van de Commissie in 2011 over de tenuitvoerlegging
van de richtlijn wordt geconcludeerd dat de lidstaten een grote verscheidenheid van
benaderingen hebben ingevoerd en zeer uiteenlopende ambitieniveaus, wat verschillende
beschermingsniveaus voor burgers in de EU creëert. Niettemin komt de Commissie tot de
conclusie dat het vaststellen van verplichte grens- of streefwaarden voor lawaai op EUniveau zou raken aan subsidiariteitskwesties. Alternatieven zouden volgens de commissie
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Beijen (2010), p. 44.
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Jans e.a. (2011), p. 35.
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Zie voor de discussie over subsidiariteit bij geluid: McManus (2006), p. 378 e.v.
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onder meer de vaststelling van Europese triggerwaarden voor lawaai, minimumeisen of EUaanbevelingen kunnen zijn.370 Ook voor bodem lijken Europese grenswaarden niet aan de
orde. In 2006 heeft de Commissie een voorstel voor een kaderrichtlijn bodem, COM 2006 (232)
gepubliceerd. Dit voorstel is evenwel geblokkeerd met het oog op het subsidiariteitsbeginsel
(bodemkwaliteit zou een nationale aangelegenheid zijn). Dit voorstel bevatte overigens ook
geen milieukwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden en/of streefwaarden. Het voorstel
is op 21 mei 2014 officieel ingetrokken.371 De kwaliteit van de bodem is wel nog steeds een
(belangrijk) beleidsthema op EU niveau.372

4

Voor de relevante milieuterreinen voor de realisering van de idee van de compacte stad (buiten
luchtkwaliteit) ligt de vaststelling van Europeesrechtelijke milieukwaliteitsnormen derhalve
niet in het verschiet. Dit biedt de nationale overheid in beginsel ten aanzien van deze terreinen
de mogelijkheid om een eigen normstelling te hanteren (zie verder hierna bij de bespreking van
de afzonderlijke milieuterreinen).

3 Juridisch karakter van milieukwaliteitsnormen
Milieukwaliteitsnormen komen in verschillende vormen voor. Zoals in de inleiding al is
aangegeven kan een onderscheid worden gemaakt naar kwantitatieve normen en kwalitatieve
normen. Het onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief heeft echter een beperkte
betekenis voor de mate waarin van de normen kan worden afgeweken. Wel zal het doel bij een
kwalitatieve norm minder meetbaar zijn en zal dit doel vaak nader worden geobjectiveerd.373
Een kwantitatieve norm kan zowel een grenswaarde inhouden, waar niet van mag worden
afgeweken, als een streefwaarde of richtwaarde waar nog ruimte voor afweging is. Kijkend
naar zowel het relevante Europese als nationale recht kan over het juridisch karakter van de
milieukwaliteitsnormen in algemene zin het volgende worden opgemerkt.

Europese milieukwaliteitsnormen
Indien op Europees niveau milieukwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden zijn vastgesteld
heeft dit als consequentie dat deze normen door de lidstaten in acht moeten worden genomen.374
Uit jurisprudentie van het HvJ EU volgt bovendien dat grenswaarden die de gezondheid beogen
370

COM (2011) 321 def., p. 12.
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Zie HvJ EU 8 juni 1999, M en R 1999, 111, HvJ EU 19 november 2014, C-404/13, AB 2015/38 m.nt. Backes. Zie
ook HvJ EU 1 juli 2015, C-461/13, AB 2015/262 m.nt. Van Rijswick.
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te beschermen moeten worden omgezet in algemeen bindende en afdwingbare bepalingen van
nationaal recht.375 Milieukwaliteitsnormen komen in Europese richtlijnen niet alleen in de vorm
van grenswaarden voor, maar ook bijvoorbeeld in de vorm van streefwaarden. Deze normen
geven een inspanningsverplichting. Het Europese begrip ‘grenswaarden’ kent in verschillende
richtlijnen echter niet een eenduidige invulling.
Zo zijn de grenswaarden in de Kaderrichtlijn luchtkwaliteit ‘harde’ grenswaarden. De definitie
van’ grenswaarde’ in art. 2 van deze kaderrichtlijn geeft aan dat het een niveau betreft dat
‘binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt, en wanneer eenmaal bereikt, mag er
niet meer van worden afgeweken.’ Ook in de richtlijn omgevingslawaai (2002/49) wordt het
begrip ‘grenswaarde’ gehanteerd. Hier heeft dit begrip echter een andere betekenis. Uit de
definitiebepalingen in art. 3 van de richtlijn blijkt dat het een geluidwaarde betreft, door de
lidstaten bepaald, ‘bij overschrijding waarvan de bevoegde instanties beperkingsmaatregelen
in overweging nemen of opleggen (..)’. Hieruit volgt geen resultaatsverplichting en het begrip
‘grenswaarde’ heeft hier derhalve een minder harde betekenis. Dat een milieukwaliteitsnorm als
‘grenswaarde’ is aangeduid in een richtlijn heeft daarom niet direct betekenis. De rechtsgevolgen
moeten uit de richtlijn blijken. Ook wanneer een uitstap naar het waterrecht wordt gemaakt, in
het bijzonder de Kaderrichtlijn water (2000/60), valt op dat er in Nederland discussie is geweest
over de vraag in hoeverre de milieukwaliteitsnormen uit de kaderrichtlijn zijn aan te merken als
grenswaarden (die in acht moeten worden genomen) of richtwaarden (waar gemotiveerd van
mag worden afgeweken).376 De milieukwaliteitsnormen in de kaderrichtlijn water geven een
resultaatsverplichting, maar de richtlijn biedt ook mogelijkheden om van de normen af te wijken.

De lidstaten zijn bevoegd om op milieugebied strengere normen vast te stellen dan de Europese
normen indien deze zijn gebaseerd op art. 192 VWEU of art. 114 VWEU.377 Een afwijking van
de richtlijnverplichtingen,378 in de zin van een afwijking van de normen naar ‘beneden’, is niet
geoorloofd met uitzondering wellicht van de volgende uit de jurisprudentie van het HvJ EU af
te leiden bijzondere gevallen.
Ingevolge jurisprudentie van het Hof lijkt een afwijking van een richtlijn te kunnen worden
gerechtvaardigd indien sprake is van een ‘absolute onmogelijkheid’ om de verplichtingen van
de richtlijn na te komen.379 Een beroep op deze uitzondering is tot op heden evenwel nog niet
geaccepteerd door het Hof. Een andere mogelijkheid van een soepeler beleid - buiten eventuele
375

Zie bijv. de Duitse TA-luftzaken, HvJ EU zaken C-361/88 en C-59/81.
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Zie Van den Broek, Nijmeijer &Van Rijswick (2008), p. 778, Woldendorp &Thijssen (2009).
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379

HvJ EU zaak C-56/90 (Blackpool) en HvJ EU zaak C-198/97 Commissie/Duitsland (Duitse Badzones), HvJ EU
zaak C-337/89.
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derogatiemogelijkheden van de richtlijn om - is af te leiden uit een uitspraak van het HvJ EU
zaak C-57/89 inzake Leybucht.380 Dit kan het geval zijn wanneer er sprake is van a) `hogere’
belangen dan milieubelangen381 of b) van `ecologische compensatie’. Met `hogere belangen’
wordt gedoeld op belangen die van een hogere orde zijn dan door de richtlijn nagestreefde
belangen op milieugebied, bijvoorbeeld in het belang van de veiligheid. Onder `ecologische
compensatie’ wordt verstaan het compenseren van ecologische nadelen op de ene plek met
(grote) ecologische verbeteringen elders.382 Ook deze afwijkingsmogelijkheden zullen alleen
in zeer uitzonderlijke gevallen toepassing kunnen vinden.383 Het gaat om afwijkingen buiten
de richtlijn om. Daarnaast kunnen in de richtlijn zelf derogatiebevoegdheden zijn gegeven.
Daarmee kan de richtlijn de mogelijkheid bieden om in bijzondere omstandigheden af te wijken
van het milieubeschermingsniveau van de grenswaarde. Zo kent de kaderrichtlijn luchtkwaliteit
(2008/50) de mogelijkheid om tijdelijk uitstel te verkrijgen van het voldoen aan de grenswaarden
voor fijn stof en stikstodioxide (art. 22). Ook normen zelf kunnen ruimte bieden, zo laten
bepaalde luchtkwaliteitsnormen ruimte om een aantal dagen per jaar af te wijken.
De wijze waarop de aan de milieukwaliteitsnormen wordt voldaan, wordt veelal aan de
lidstaten zelf overgelaten. Daarbij gaat bijvoorbeeld de kaderrichtlijn luchtkwaliteit uit van een
planmatige aanpak (art. 23 en 24 kaderrichtlijn luchtkwaliteit).
Om te bepalen of uiteindelijk daadwerkelijk aan de grenswaarden wordt voldaan, is voorts
de monitoring van belang. Indien de voorschriften ten aanzien van het meten of bereken niet
duidelijk zijn, kan de uitkomst van de metingen of berekening in de lidstaten verschillen.384 Het
antwoord op de vraag of op een specifieke plaats de grenswaarden worden overschreden, kan
daarmee ook verschillen.385

Nationale milieukwaliteitsnormen
De te bereiken kwaliteit van het milieu wordt van oudsher aangegeven door middel van
grenswaarden of richtwaarden (art. 5.1, lid 3 Wm).386 Grenswaarden geven het minimale
380

M en R 1992, p. 109-114 m.nt. Jans (betrof bouw-, bagger- en indijkingsmaatregelen in het Leybuchtgebied,
een gebied dat is aangewezen als speciale beschermingszone in Duitsland).
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vastgesteld. Zie Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 48.
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kwaliteitsniveau aan dat ten minste moet worden bereikt en waarvan niet mag worden
afgeweken. Hier is derhalve sprake van een resultaatsverplichting. Richtwaarden geven het
niveau aan dat zoveel mogelijk moet worden gehandhaafd of bereikt. Afwijken van richtwaarden
is toegestaan, mits voldoende gemotiveerd. Bij de motivering moet in ieder geval worden
aangegeven welke ‘gewichtige redenen’ tot afwijking hebben geleid (art. 5.2, lid 4 Wm).
In de hiernavolgende paragrafen over de specifieke beleidsterreinen wordt duidelijk dat vaak
een verschillende terminologie wordt gehanteerd wanneer het milieukwaliteitsnormstelling
betreft. Dit heeft te maken met het feit dat een belangrijk deel van de nationale
milieukwaliteitsnormstelling niet is vastgesteld op grond van de algemene regeling in
hoofdstuk 5, titel 5.1 Wm. Er wordt dan veelal een eigen terminologie gehanteerd, zoals
‘voorkeursgrenswaarden’ of ‘interventiewaarden’. Of de term ‘grenswaarde’ wordt gehanteerd,
terwijl er vanwege de buitenwettelijke status van de norm (in een circulaire) geen sprake
kan zijn van het daadwerkelijk ‘in acht’ moeten nemen van de norm. Titel 5.2 van hfdst. 5
Wm (luchtkwaliteitseisen) hanteert wel de termen ‘grenswaarde’ en ‘richtwaarde’. Er wordt
weliswaar een eigen definitie van deze begrippen gegeven (art. 5.7 Wm), maar deze is vrijwel
gelijk aan de invulling die titel 5.1 aan deze begrippen geeft. De discussie die speelde bij de
implementatie van de Kaderrichtlijn water liet echter zien dat het stramien van titel 5.1 Wm
(grenswaarden/richtwaarden), hoe helder deze op het eerste oog ook lijkt, niet altijd een
passend kader biedt.387
De discussie in het kader van de implementatie van de kaderrichtlijn water heeft er uiteindelijk
toe geleid dat een nieuwe categorie milieukwaliteitseisen is geïntroduceerd in de Wm.388 Aan
art. 5.1 lid 1 is toegevoegd ‘een andere ter uitvoering van een daarbij genoemde EU-richtlijn
of EU-verordening gestelde milieukwaliteitseis. Hiermee wordt beoogd om voor Europese
milieukwaliteitseisen ‘maatwerk’ mogelijk te maken. De milieukwaliteitseis wordt aangegeven
overeenkomstig de desbetreffende richtlijn of verordening, met inbegrip van eventueel van
toepassing zijnde afwijkingsmogelijkheden. Het begrip afwijking dient daarbij breed te worden
uitgelegd. Het betreft zowel de afwijkingsmogelijkheden in de richtlijn als bijvoorbeeld een
door de Europese Commissie op basis van de richtlijn vastgestelde derogatiebeschikking.389
Ook zijn er milieukwaliteitsnormen in de vorm van afstandseisen. Zowel in het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi) als in het Vuurwerkbesluit zijn vaste veiligheidsafstanden
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opgenomen die door de wetgever als milieukwaliteitsnormen worden aangeduid.390 In de
literatuur is betwijfeld of deze veiligheidsafstanden zelf als milieukwaliteitsnormen in de zin van
hoofdstuk 5 Wm kunnen worden aangemerkt. Het zijn immers afgeleide eisen; er heeft al een
vertaalslag van de milieukwaliteitsnorm plaatsgevonden.391 Spaans en Michiels kwalificeerden
deze afstandseisen als brongerichte normen.392 Ik deel deze twijfels. Systematisch is het
voorstel van Spaans dan ook mooier. Hij pleitte voor een verruiming van hoofdstuk 5 Wm,
waarin naast de bevoegdheden voor milieukwaliteitsnormstelling, ook bevoegdheden voor
het stellen van emissieplafonds en als vangnet bevoegdheden voor het stellen van overige
milieunormen (waaronder afstandsnormen) worden opgenomen.393 Voor dit onderzoek moet
evenwel worden vastgesteld dat de veiligheidsafstanden door de wetgever worden gezien als
milieukwaliteitsnormen in de vorm van een grens- of richtwaarde. Ook de rechter kent deze
veiligheidsafstanden eenzelfde mate van binding toe. Zoals is aangegeven in par. 1 behandel
ik deze afstandseisen in dit hoofdstuk over milieukwaliteitsnormen. Vanzelfsprekend kunnen
deze afstandseisen belemmeringen opleveren voor ruimtelijke ontwikkeling in een compacte
stad, waar functies juist op korte afstand van elkaar zijn gelegen of worden gepland.
In de paragrafen over de afzonderlijke milieuthema’s wordt telkens ingegaan op het karakter en
de systematiek van de milieukwaliteitsnorm om daarmee de afwegingsruimte die het bevoegd
gezag heeft bij de toepassing van de norm te kunnen duiden.

4 Algemene regeling milieukwaliteitseisen titel 5.1 Wet
milieubeheer
4.1 Algemeen
Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer bevat een algemene regeling inzake milieukwaliteitseisen.
Voor de inwerkingtreding van de Wm bestonden er reeds verschillende sectorale bevoegdheden
voor milieukwaliteitsnormstelling. Met deze algemene regeling werd beoogd te komen
tot een vereenvoudiging van het bestaande systeem en van de bestaande terminologie

390
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expliciet aangemerkt als grenswaarde als bedoeld in art. 5.1 lid 3 Wm.
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voor milieukwaliteitsnormstelling.394 De doelstellingen van het milieubeleid (zoals bijvoorbeeld
vastgelegd in milieubeleidsplannen) kunnen op basis van dit hoofdstuk worden vertaald in bindende
normen, die aangeven welke kwaliteit een bepaald onderdeel van het milieu op een bepaald moment
dient te hebben bereikt. Overheidsorganen op een lager bestuursniveau kunnen daarmee worden
gebonden aan de milieukwaliteitsnormen vastgesteld op rijks- of provinciaal niveau.395 Het gaat
hier derhalve om effectgerichte normstelling; de milieukwaliteitseisen maken geen onderscheid
naar de verschillende bronnen. De eisen kunnen in verschillende vormen worden gegoten zoals
blootstellingsnormen of eisen ten aanzien van concentraties van stoffen in water, bodem of lucht.
Zoals hierboven reeds aangegeven gaat het systeem van de Wm ervan uit dat de te bereiken
kwaliteit van een onderdeel van het milieu wordt aangegeven door middel van grenswaarden of
richtwaarden. Ook kunnen op basis van de Wm milieukwaliteitsnormen worden vastgesteld ter
uitvoering van een EU-richtlijn of EU-verordening waarbij deze normen worden aangegeven met
inbegrip van de van toepassing zijnde afwijkingsmogelijkheden.

4.2 Bevoegdheid tot vaststelling milieukwaliteitseisen
Bij amvb
Art. 5, lid 1 Wm geeft de Kroon de bevoegdheid milieukwaliteitseisen vast te stellen bij amvb,
voor zover dit van meer dan provinciaal belang is. Wanneer sprake is van ‘meer dan provinciaal
belang’ is niet aangeven in de Wm of in de MvT. Aangenomen kan worden dat dit het geval is zowel
wanneer de milieubelasting zich in meerdere provincies voordoet als wanneer de milieubelasting
zich in slechts een provincie voordoet maar een duidelijk bredere impact heeft.396 De eisen kunnen
worden gedifferentieerd naar gebied of categorie van gebieden en naar tijd (art. 5.1, lid 4 Wm).
Hierbij kan worden gedacht aan een differentiatie naar stedelijke en niet-stedelijke gebieden.397 Zo
kan bijvoorbeeld voor meer kwetsbare gebieden een strengere norm worden vastgesteld dan de
algemene milieukwaliteitsnorm en kan ook de termijn waarbinnen aan de milieukwaliteitseis moet
worden voldaan per gebied verschillen. De gebieden waarvoor een afwijkende milieukwaliteitseis
geldt kunnen in de amvb zelf worden aangewezen, maar ook kan de aanwijzingsbevoegdheid
worden gedelegeerd.398 Hierbij is in het bijzonder gedacht aan gevallen waarin nadere concretisering
door het provinciaal bestuur wenselijk kan zijn.399
394

Zie o.a. Kamerstukken II 1984/85, 18 602, nr. 5, p.1-2 en Kamerstukken II 1984/85, 18602, nrs. 1-2, p. 108. Zie
ook Spaans (2002), p. 32-33.
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Zie ook Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 44.
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Spaans (2002), p. 128.
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Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 5, p. 58.

398

Art. 5.1, lid 4 Wm bepaalt dat gebieden bij of krachtens amvb kunnen worden aangewezen.
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Kamerstukken II, 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 81.
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De Wm voorziet ook in een regeling inzake voortschrijdende normstelling. Het is de bedoeling dat
regelmatig wordt bezien of en in hoeverre de milieukwaliteitseis verder kan worden aangescherpt.
In de amvb moet daartoe een termijn worden gesteld waarbinnen de desbetreffende ministers
aangeven in hoeverre de millieukwaliteitseis naar hun oordeel herziening behoeft. Deze termijn
bedraagt ten hoogste acht jaar.400
Het is goed om er hier op te wijzen dat de Wro in de mogelijkheid voorziet om (ruimtelijk
relevante) kwaliteitseisen te stellen in een amvb of provinciale verordening (art. 4.1, lid 1en lid 3 en
4.3 lid 1 en lid 3 Wro). Wanneer die eisen zowel een ruimtelijke als een milieucomponent hebben,
kunnen die eisen worden gebundeld in één amvb of provinciale verordening die gebaseerd wordt
op zowel de Wm als de Wro.401

Bij ministeriële regeling
Wanneer de regels uitsluitend strekken ter uitvoering van een voor Nederland verbindend
verdrag of voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, kunnen
milieukwaliteitseisen bij ministeriele regeling worden vastgesteld (art. 21.6 jo. art. 5.4 Wm).
Volgens de MvT wil dat zeggen ‘dat internationaal voorgeschreven milieukwaliteitseisen
ongewijzigd worden overgenomen’.402 Er moet met name worden gedacht aan de uitvoering
van EU-richtlijnen.

Bij provinciale milieuverordening
Ook op provinciaal niveau kunnen milieukwaliteitseisen worden gesteld. Art. 5.5 Wm
geeft Provinciale Staten de bevoegdheid deze eisen in de provinciale milieuverordening te
stellen. Het kan blijkens de parlementaire geschiedenis een aanscherping van de nationale
milieukwaliteitseisen betreffen, dan wel een zelfstandige normstelling.403 Art. 5.5, lid 1 Wm
verklaart de regelingen in art. 5.1, lid 3, 4 en 5 en art. 5.2 en 5.3 Wm van overeenkomstige
toepassing. Dit betekent onder meer dat ook op provinciaal niveau gebiedsgerichte milieukwaliteitsnormen kunnen worden vastgesteld (art. 5.1, lid 4 Wm).
De amvb of ministeriële regeling waarin de landelijke milieukwaliteitseis is opgenomen, kan
de provinciale bevoegdheid tot het aanscherpen van de eisen beperken ‘voor zover dat in het
algemeen belang geboden is’ (art. 5.5, lid 2 Wm). Deze beperking kan bijvoorbeeld vorm krijgen
door de aanscherpingsbevoegdheid te beperken tot bepaalde gebieden of het aangeven van
een bandbreedte waarbinnen een eventuele aanscherping zou moeten blijven.404
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Art. 5.1 lid 5 Wm.
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Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 45.
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Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 46.
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Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 46
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Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 52.
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De wetgever verwachtte dat de provinciebesturen niet vaak tot normstelling, anders dan bij
wijze van aanscherping van op centraal niveau gestelde milieukwaliteitseisen zullen overgaan.
In de MvT bij het wetsvoorstel plannen en milieukwaliteitseisen valt te lezen: ‘Gelet op de
door het Rijk voorgenomen normstellingsactiviteiten en de voor normstelling in het algemeen
benodigde gegevens en deskundigheid ligt het voor de hand dat de provincies slechts
incidenteel tot autonome normstelling zullen besluiten. Een dergelijke normstelling kan in de
rede liggen voor bijvoorbeeld stoffen die slechts in een enkele provincie een rol spelen en die
worden geëmitteerd door een aanmerkelijk aantal bronnen die deels onder de gemeentelijke
bevoegdheid tot vergunningverlening vallen. Gaat het slechts om enkele bronnen die tot de
provinciale vergunningsverleningsbevoegdheid behoren, dan kan rechtstreeks een brongericht
beleid worden gevoerd binnen het in het provinciale milieubeleidsplan geformuleerde kader’.405

Uit een onderzoek van Spaans en Michiels uit 2000 blijkt dat van de mogelijkheid tot het stellen
van provinciale milieukwaliteitsnormen in de praktijk (inderdaad) nauwelijks gebruik werd
gemaakt. Wel had een aantal provincies milieukwaliteitsnormen vastgesteld op grond van
andere wettelijke bases, dan wel buitenwettelijk in beleidsstukken, zo blijkt uit het onderzoek.406
Ook uit een onderzoek voor de Provincie Gelderland in 2004 bleek een grote terughoudend
in het gebruik maken van de mogelijkheid tot het opnemen van milieukwaliteitseisen in de
provinciale milieuverordening. Hier werd aangegeven dat de provinciale milieuverordening
historisch gezien geen voet aan de grond heeft gekregen binnen de provincie (alleen ten
aanzien van bodembescherming, grondwaterkwaliteit).407
Een zoektocht in de verschillende provinciale milieuverordeningen bevestigt dit beeld.408
Alleen in de provinciale milieuverordeningen van Noord-Holland, Zeeland en Flevoland
zijn milieukwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden of richtwaarden opgenomen
ten aanzien van geluidhinder in stiltegebieden.409 Voor het overige is de paragraaf
betreffende milieukwaliteitseisen veelal ‘gereserveerd’ of er is verder niets opgenomen over
milieukwaliteitseisen. Ook de modelverordening van het IPO biedt op dit punt weinig concrete
405

Kamerstukken II, 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 46.

406

Spaans & Michiels (2000), p. 168.
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Boeve & Van der Heijden (2004) p. 18.
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Via overheid.nl heb ik de geldende provinciale milieuverordeningen geraadpleegd. Soms is de provinciale
milieuverordening opgenomen in een ‘omgevingsverordening’ waarin ook andere verordeningen, zoals de
ruimtelijke, zijn geïntegreerd (Flevoland, Overijssel, Groningen, Drenthe), juni 2016.
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Telkens is aangeven bij welke bevoegdheden de grenswaarden in acht moeten worden genomen of met
de richtwaarden rekening moet worden gehouden (o.a. worden bevoegdheden op grond van de Wabo
aangewezen, maar ook bijvoorbeeld ‘bevoegdheden tot het treffen van verkeersmaatregelen’). Ook in
andere provinciale milieuverordeningen zijn conform art. 1.2 Wm bepalingen omtrent stiltegebieden
opgenomen. Dit betreft dan veelal verboden voor bijvoorbeeld harde muziek of motoren in het gebied.
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aanwijzingen. Er wordt wel in algemene zin onder meer aangegeven dat milieukwaliteitseisen
kunnen worden vastgesteld (vooral met het oog op het gebiedsgerichte milieubeleid).410
Buiten de provinciale milieuverordening zijn soms wel milieukwaliteitseisen op provinciaal
niveau te vinden, zoals de grenswaarden ten aanzien van geurhinder in de “Beleidsregels geur
in milieuvergunningen Gelderland”.411 De juridische status van deze normen is een andere
dan wanneer ze in de provinciale milieuverordening zijn opgenomen (zie hierna). Ook in de
verschillende provinciale milieubeleidsplannen wordt (soms) wel aandacht besteed aan het
vaststellen van provinciale milieukwaliteitsnormen. Zo is in het provinciale milieubeleidsplan
2015-2016 van Friesland te lezen dat in 2010 zal worden geïnventariseerd welke bijzondere
milieukwaliteitseisen in een ‘aanvullend normenkader’ zullen worden vastgelegd. Daarbij
wordt vervolgens wel benadrukt dat het hier niet gaat om een dwingend normenkader: `Het
aanvullend normenkader zal het karakter hebben van een set aanvullende doelstellingen die
de inzet van de provincie in de planperiode richting geeft.’412
Door op provinciaal niveau gebiedsgericht milieukwaliteitseisen vast te stellen, kan een meer
lokale afweging van milieuaspecten vorm krijgen. Daarbij zal vooral gedacht moeten worden aan
milieuaspecten met lokale effecten, zoals geluid en geur. De provinciale milieukwaliteitsnormen
moeten niet alleen bij uitoefening van de eigen bevoegdheden worden toegepast, maar ook
door de lagere overheden bij de uitoefening van de aangewezen bevoegdheden (zie hieronder).
Dit kan bijvoorbeeld een goede inpassing van bedrijvigheid in de omgeving bevorderen. In die
zin is het teleurstellend dat zo weinig gebruik wordt gemaakt van de provinciale bevoegdheid
tot stellen van milieukwaliteitseisen.413 Daarbij zij opgemerkt dat het zelfstandig vaststellen
van milieukwaliteitsnormen geen geringe opgave zal zijn en uitgebreid onderzoek vergt. Een
beperking is dat op provinciaal niveau, naast autonome normstelling, alleen een aanscherping
van de landelijke normen is beoogd. Dit blijkt overigens uit de parlementaire geschiedenis, niet
uit de tekst van de wet. Echt ‘maatwerk’ met het oog op de compacte stad kan dus niet in alle
gevallen worden geleverd. Hiertoe zou art. 5.5 Wm niet de bevoegdheid bieden.

Bij gemeentelijke verordening?
Voorstelbaar is dat aard en schaal van de milieubelasting zich in voorkomende gevallen leent
voor effectgerichte normstelling op een (nog) meer decentraal niveau, namelijk op niveau van
de gemeente. Hier biedt de Wm weinig uitkomst; de wet bevat geen gemeentelijke bevoegdheid
tot het stellen van milieukwaliteitseisen. Gedacht zou kunnen worden aan de mogelijkheid van
410

De model provinciale milieuverordening is te downloaden via www.ipo.nl.

411

Te downloaden via www.gelderland.nl.

412

Frysk Miljeuplan 2010-2013, p.14, via www.fryslan.nl.

413

Ook Spaans spoorde aan tot een intensiever gebruik van de provinciale bevoegdheden tot
milieukwaliteitsnormstelling, zie Spaans (2002), p. 354.
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overdracht van de provinciale bevoegdheid tot het vaststellen van milieukwaliteitseisen aan
de gemeente op basis van art. 107 Provinciewet.414 Er kan evenwel over worden getwijfeld of
het huidige stelsel van de Wet milieubeheer een dergelijke overdracht van de bevoegdheden
toestaat. Aan de algemene mogelijkheid van delegatie van bevoegdheden die art. 107
Provinciewet biedt,415 wordt de voorwaarde gesteld dat de bevoegdheden zich naar ‘hun aard
en schaal’ voor delegatie lenen. In de jurisprudentie zijn daarbij nog andere factoren genoemd
die zich kunnen verzetten tegen de aanvaardbaarheid van overdracht: de specifieke functie
van de bevoegde provinciale organen ten opzichte van de organen waaraan de bevoegdheid
zou worden overgedragen, de samenhang met andere provinciale bevoegdheden, de schaal
waarop de bevoegdheid moet worden uitgeoefend of de technische kennis die nodig is om de
bevoegdheid op verantwoorde wijze uit te oefenen.416
Gelet op deze voorwaarden voor delegatie is het de vraag of het huidige stelsel van de
Wm een overdracht van de bevoegdheid om milieukwaliteitseisen vast te stellen, toelaat. De
wetgever heeft de bevoegdheden expliciet aan de provincie (en het Rijk) toebedeeld, waarbij
voor het provinciale bestuur ook een coördinerende rol zou zijn weggelegd.417
Via een andere weg kunnen echter wel milieukwaliteitsnormen op gemeentelijk niveau
worden vastgesteld. Zo biedt de Interimwet stad-en-milieubenadering de gemeenteraad de
bevoegdheid onder voorwaarden af te wijken van bepaalde milieukwaliteitsnormen. Het
besluit tot afwijking moet dan een vervangende milieukwaliteitsnorm bevatten.418 In die zin
is er in die gevallen sprake van eigen gemeentelijke milieukwaliteitsnormstelling. Opvallender
is evenwel de mogelijkheid om milieukwaliteitsnormen in bestemmingsplannen op te nemen.
Ook dan is immers sprake van gemeentelijke milieukwaliteitsnormstelling. In hoofdstuk 3 is
hier op ingegaan.419
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Michiels (2003), p. 152.
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Achtergrond van deze bepaling is de versterking van de positie van de grote steden in het kader van het
grotestedenbeleid. Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter dat het niet de bedoeling is de toepassing van art.
107 te beperken tot de bestuursorganen van grote steden. Zie hierover Van Geest en Lam (2001).
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ABRS 22 juni 2000, Gst. 2001, nr. 7133, nr. 11, AB 2000, 313 m.nt. FM en o.a. ABRS 28 december 2001, AB
2002, 149.
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Zie Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 51.
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Art. 5, lid 1 onder c Interimwet stad-en-milieubenadering.
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Hoofdstuk 3, par. 3.3.
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4.3 Aanwijzing bevoegdheden
De milieukwaliteitseisen richten zich in beginsel420 tot het bevoegd gezag die de eisen zal moeten
vertalen naar brongerichte maatregelen. Ten behoeve van deze vertaalslag is er in hoofdstuk 5,
titel 5.1 Wm voor gekozen dat in de amvb, ministeriële regeling of provinciale milieuverordening
moet worden aangegeven bij welke bevoegdheden de milieukwaliteitseisen in acht moeten
worden genomen, of, voorzover het gaat om richtwaarden, met de eisen rekening moet worden
gehouden (art. 5.2, lid 1 Wm). Daarbij moet worden gedacht aan zowel bevoegdheden op het
terrein van het milieu (zoals de verlening van een omgevingsvergunning voor een inrichting)
als bevoegdheden daar buiten, bijvoorbeeld op het terrein van de ruimtelijke ordening. Dit
laatste kan volgens de MvT onder meer van belang zijn wanneer het gaat om milieuproblemen
waarbij milieuzonering een oplossing biedt, omdat de besluitvorming hierover in ruimtelijke
plannen – in het bijzonder het bestemmingsplan – plaatsvindt.421 De huidige besluiten waarin
milieukwaliteitseisen zijn opgenomen laten een ‘brede’ aanwijzing van bevoegdheden zien. Zo
worden in het Besluit externe veiligheid inrichtingen onder meer bevoegdheden op grond van
de Wabo en de Wro aangewezen.
De toepassing van milieukwaliteitsnormen bij de omgevingsvergunningverlening voor een
irnichting is ook voorgeschreven in art. 2.14 lid 1 onder b sub 3 en art. 2.14 lid 1 onder c sub 2
Wabo. Althans, voor zover de verplichting daartoe is vastgelegd krachtens of overeenkomstig
art. 5.2 Wm.422 In die zin is het bepaalde in de Wabo ‘dubbelop’; deze verplichting vloeit dan
immers al voort uit de desbetreffende amvb. Ook bij de vaststelling van art. 8.40-amvb’s en
milieubeleidsplannen moeten de milieukwaliteitseisen worden betrokken (8.40 lid 2 sub e, 4.3,
lid 3 en 4.9 lid 3 Wm).
De vertaling van een milieukwaliteitseis naar concrete voorschriften in de amvb lijkt
overigens niet eenvoudig te maken. Het hangt immers van het gebied waar de inrichting zich
vestigt af of milieukwaliteitsnormen worden overschreden. Om te kunnen voldoen aan de
milieukwaliteitseisen lijkt het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium voor deze art. 8.40 Wminrichtingen een geschikter reguleringskader te bieden.

Beperkingen aanwijzing bevoegdheden
De regeling in de Wm kent twee beperkingen ten aanzien van de aanwijzing van bevoegdheden.
De eerste beperking is gelegen in art. 5.5 lid 1 Wm waarin wordt uitgesloten dat in de
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Een uitzondering hierop biedt art. 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit. Hierin is bepaald dat de drijver van de
inrichting moet voldoen aan de veiligheidsafstanden, zijnde milieukwaliteitseisen in de zin van hoofdstuk
5 Wm, genoemd in bijlage 3 bij het besluit. Ook het Besluit externe veiligheid buisleidingen volgt niet de
algemene lijn en bevat normen die zich richten tot de exploitant van de buisleiding.
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provinciale milieuverordening bevoegdheden van het Rijk worden aangewezen. Dit betekent
dat de uitoefening van bevoegdheden op rijksniveau, zoals de omgevingsvergunningverlening
voor bepaalde inrichtingen door de minister van I en M, de provinciale gebiedsgerichte
normstelling kan doorkruisen. Een duidelijke reden voor deze beperking wordt niet gegeven in
de wetsgeschiedenis.423
Een tweede beperking ligt in art. 5.2 lid 2 Wm. Ingevolge deze bepaling mag de wettelijke
regeling waar de aangewezen bevoegdheid op berust zich niet verzetten tegen die aanwijzing.
Doorwerking van een milieukwaliteitseis is volgens de MvT daarom slechts aan de orde ‘wanneer
de wettelijke regeling bij de uitoefening van een bevoegdheid een zekere beslissingsruimte
aan het bevoegd gezag laat, bij de invulling waarvan het milieubelang moet of kan worden
betrokken’. Wanneer de wettelijke regeling, waarop de bevoegdheid steunt uitsluit dat
milieubelangen bij de afweging worden betrokken of wanneer het gaat om strikt gebonden
bevoegdheden (zoals de omgevingsvergunning voor bouwen) komen deze niet in aanmerking
voor een aanwijzing.424 In de MvT wordt vervolgens opgemerkt dat ‘waar de betrokken
wettelijke regeling uitdrukkelijk een afweging van de verschillende belangen beoogt, zal een
milieukwaliteitseis voorts niet tot gevolg mogen hebben dat het resultaat van die afweging bij
voorbaat op een bepaalde uitkomst wordt gefixeerd. (..) Een milieukwaliteitseis zal bijvoorbeeld
niet de belangenafweging kunnen vervangen die ingevolge de WRO ten grondslag moet liggen
aan een bestemmingsplan. Wel zal een dergelijke eis voorwaarden aan die belangenafweging
kunnen stellen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan enige vorm van zonering’.425
De Raad van State vroeg zich toen al af hoe dit bovenstaande in overeenstemming kan zijn
met het strakke voorschrift van artikel 1 lid 1 (het huidige art. 5.2, lid 1 Wm) dat kennelijk
uitgaat van de gedachte dat een milieukwaliteitseis juist wel de uitkomst fixeert in die
zin dat daaraan zal moeten worden voldaan.426 De jurisprudentie inzake risiconormen, en
voorheen de luchtkwaliteitsnormen, heeft inmiddels laten zien dat milieukwaliteitsnormen
in de vorm van grenswaarden - indien deze zijn gekoppeld aan bijv. de besluitvorming over
bestemmingsplannen - harde grenzen stellen aan de afwegingsruimte.427 Juist deze grenzen
vormen dan een belangrijke beperking voor een eigen belangenafweging.
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Kamerstukken II 1988/89, 21 163, nr. 3, p. 58 geeft enkel aan ‘Een dergelijke afwijking van het normale
systeem is niet gewenst.’
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Zie par. 5 van dit hoofdstuk.
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4.4 Toepassing milieukwaliteitsnormen
De wetgever heeft dus in de algemene regeling van hoofdstuk 5 Wm gekozen voor een
vertaalslag van milieukwaliteitseisen naar de bron via de aanwijzing van bevoegdheden. Door
dit systeem van koppeling van milieukwaliteitsnormen aan concrete besluitvorming, zoals de
vaststelling van een bestemmingsplan of de verlening van een omgevingsvergunning voor een
inrichting, lijkt de regeling van hoofdstuk 5, titel 5.1 Wm in eerste instantie vooral gericht op
het tegenhouden van nieuwe ontwikkelingen indien deze overschrijdingssituaties veroorzaken.
Het treffen van ‘actieve maatregelen’ om de milieukwaliteit in een gebied te verbeteren zit
niet in het systeem ‘ingebakken’.428 Immers, op het moment dat een bevoegdheid wordt
uitgeoefend, dient te worden getoetst aan de grens- of richtwaarden. Indien de norm door het
toestaan van de nieuwe ontwikkeling (verder) zou worden overschreden, kan bijvoorbeeld het
bestemmingsplan dat deze ontwikkeling toestaat mogelijk niet worden vastgesteld of moet
een omgevingsvergunning voor een inrichting worden geweigerd. De nieuwe ontwikkeling kan
dan geen doorgang vinden. De milieukwaliteit verslechtert dan niet (verder), maar verbetert
ook niet.429
Inmiddels zijn nieuwe wegen ingeslagen waarbij voor een verschillende aanpak is gekozen.
Ten aanzien van de luchtkwaliteit is een aparte titel 5.2 in de Wm geïntroduceerd, waarbij voor
een groot deel van de gevallen een besluit over een bepaald project niet meer rechtstreeks aan
de luchtkwaliteitsnormen hoeft te worden getoetst. In de Crisis- en herstelwet is gekozen voor
een specifieke gebiedsgerichte aanpak door middel van het gebiedsontwikkelingsplan. Deze
vormen van een meer planmatige aanpak komen in hoofdstuk 5 uitgebreid aan de orde.

Stand-stillbeginsel
Tot slot nog enkele opmerkingen over een onderdeel van de algemene regeling ten aanzien
van milieukwaliteitseisen: het stand-stillbeginsel. Om een opvulling van de normen te
voorkomen430 is in art. 5.2, lid 3 Wm het zogenaamde stand-stillbeginsel neergelegd.431
Wanneer de bestaande kwaliteit van een gebied beter is dan de milieukwaliteitseis stelt,
dan treedt die bestaande kwaliteit voor dit gebied in de plaats van de in de eis aangegeven
kwaliteit. De bestaande milieukwaliteit wordt dan de nieuwe grenswaarde. Dit betekent dat
het stellen van een milieukwaliteitseis in geval van een grenswaarde tot gevolg heeft dat bij
strikte toepassing van dit beginsel geen enkele aangewezen bevoegdheid meer kan worden
uitgeoefend (bijvoorbeeld de verlening van een omgevingsvergunning voor een inrichting)
wanneer hierdoor een verslechtering van de milieukwaliteit van het gebied optreedt. Alleen
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indien er in de omgeving wordt gesaneerd of andere maatregelen worden getroffen waardoor
de verslechtering van de kwaliteit van het milieu wordt gecompenseerd zouden nieuwe
activiteiten kunnen worden toegelaten.432
De wetgever achtte een dergelijk gevolg niet in alle situaties wenselijk en heeft in art. 5.2, lid 3
Wm de mogelijkheid opgenomen bij het stellen van de milieukwaliteitseis een uitzondering
te maken op het stand-stillbeginsel. In 1989 werd in de MvT bij het wetsvoorstel Plannen en
Milieukwaliteitseisen nog aangegeven dat van deze uitzonderingsmogelijkheid terughoudend
gebruik zal worden gemaakt. Gedacht werd onder meer aan de situatie waarin de milieukwaliteit
beter is dan de streefwaarde.433 De werkelijkheid heeft deze - vanuit milieuoogpunt mooie gedachte
- echter ingehaald.434 Inmiddels is in alle amvb’s waarin milieukwaliteitseisen zijn gesteld een
uitzondering op het stand-stillbeginsel gemaakt.435 In bijvoorbeeld het Besluit externe veiligheid
inrichtingen wordt hiervoor als reden gegeven dat ‘onverkorte toepassing van dat artikellid ertoe
zou leiden dat aan iedere voor het risico relevante uitbreiding van de inrichting en aan iedere
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving daarvan een halt zou worden toegeroepen, ook
als in die gevallen ruimschoots wordt voldaan de grenswaarde 10 –6 per jaar’.436
Overigens voorzag de wetgever toen al - maar dan in het kader van toepassing van het standstillbeginsel - enige mogelijkheden van ‘saldering’ (zonder overigens deze term te gebruiken).
In het geval het toepassen van het standstill-beginsel inhoudt dat in een bepaald gebied
geen nieuwe activiteiten die van invloed zijn op de milieukwaliteit kunnen plaatsvinden, zal
volgens de MvT `alleen na een zorgvuldige afweging geconcludeerd kunnen worden dat een
beperkte achteruitgang van de milieukwaliteit kan worden toegestaan in verband met de
aanmerkelijke voordelen van de desbetreffende activiteit.’437 In de MvA is voorts te lezen dat `zich
omstandigheden kunnen voordoen waarin het nodig is een tijdelijke of geringe achteruitgang van
de milieukwaliteit op een bepaalde plaats te accepteren vanwege belangrijke maatschappelijke
voordelen van een activiteit (bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid). Ook kan een grote
verbetering van de milieukwaliteit op de ene plaats soms leiden tot een beperkte verslechtering
op een andere plaats (bijvoorbeeld de aanleg van een rondweg). Een milieuwetgeving die daartoe
niet de mogelijkheid biedt, zal bij gebrek aan acceptatie in de praktijk niet handhaafbaar zijn.’438
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Hoewel het stand-stillbeginsel vanuit een oogpunt van milieubescherming belangrijk is, kan
niet worden ontkend dat het beginsel in de praktijk zeer moeilijk toepasbaar is en weinig
haalbaar lijkt in een drukbevolkt land waar het schipperen is tussen ruimtelijke ontwikkeling
en milieukwaliteit.
In de volgende paragrafen komen de afzonderlijke milieuterreinen aan de orde. Op het terrein
van externe veiligheid zijn drie amvb’s tot stand gekomen die (mede) zijn gebaseerd op art. 5.1
Wm. Dit milieuterrein wordt daarom als eerste besproken. De andere in dit hoofdstuk besproken
milieukwaliteitsnormen zijn opgenomen in andere delen van de Wm, andere wetgeving of in
buitenwettelijke documenten.

5 Externe veiligheid
5.1 Inleiding
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water, de opslag van LPG of vuurwerk en
spoorwegemplacementen waar gevaarlijke stoffen worden gerangeerd zijn voorbeelden
van activiteiten of inrichtingen die risico’s voor de bevolking met zich mee brengen.439 Het
externe-veiligheidsbeleid is er op gericht dergelijke risico’s te voorkomen of zo veel mogelijk
te beperken. Vaak zal het beperken of voorkomen van risico’s betekenen dat er voldoende
afstand moet worden aangehouden tussen de risicobron en kwetsbare bestemmingen.
Risicovolle inrichtingen of (vervoers)activiteiten kunnen zo een belemmering vormen voor een
compacte stedelijke ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen boven een snelweg of
langs een spoorweg, indien op die weg of spoorweg gevaarlijke stoffen worden vervoerd. In
deze paragraaf bespreek ik de normstelling op het gebied van externe veiligheid, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen de normen voor risico’s vanwege inrichtingen en de normen
voor risico’s rond transportroutes en buisleidingen. Daarbij wordt ook de Europese regelgeving,
in het bijzonder de Seveso-III richtlijn,440 besproken.

Risicobenadering en effectbenadering in het externe veiligheidsbeleid
De grondslag voor het externe veiligheidsbeleid is de zogenaamde `risicobenadering’. Deze
risicobenadering, met de daarbij behorende normstelling, is in het milieubeleid geïntroduceerd
in het IMP-Milieubeheer ‘86-‘90 en voorts uitgewerkt in de in 1989 verschenen notitie `Omgaan
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met risico’s’ en brieven van de minister van VROM.441 In deze benadering wordt een onderscheid
gemaakt tussen het plaatsgebonden risico442 en het groepsrisico.443 Het plaatsgebonden risico
is de kans per jaar dat een persoon overlijdt als gevolg van een ongeval, indien de persoon
zich onbeschermd continu op een bepaalde plaats ten opzichte van de risicovolle activiteit of
inrichting bevindt. Aan de hand van dit plaatsgebonden risico kunnen de risicocontouren rond
een locatie worden bepaald: de plaatsen waar zich een zelfde plaatsgebonden risico voordoet
worden door middel van lijnen met elkaar verbonden. Bij het groepsrisico wordt de kans per
jaar berekend dat een groep van tenminste een bepaalde grootte het dodelijk slachtoffer is van
een ongeval; het aantal personen in de omgeving van de inrichting of activiteit is hierbij dus
medebepalend. In de risicobenadering wordt derhalve een zeker (beperkt) risico geaccepteerd.
Indien geen enkel risico wordt aanvaard, en er zodanige afstanden worden aangehouden
tussen de risicovolle inrichting of activiteit en gevoelige bestemmingen, is sprake van de zgn.
‘effectbenadering’. Deze benadering wordt bijvoorbeeld voor vuurwerkbedrijven gehanteerd.
Het externe veiligheidsbeleid is inmiddels vastgelegd in regelgeving. Vastgesteld
zijn het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Vuurwerkbesluit, het Besluit
milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door
buisleidingen (Bevb)444 en het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) gepubliceerd.445
Daarnaast is het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO) van belang voor het externe
veiligheidsbeleid. Dit besluit bevat evenwel geen risiconormen en zal daarom hier slechts
zijdelings worden behandeld. Deze besluiten, en uitvoeringsregelgeving daarbij, dienen mede
ter implementatie van de Seveso- III richtlijn.

Begrip ‘externe veiligheid’
In art. 1 lid 1 onder d Bevi wordt het begrip ‘externe veiligheid’ als volgt omschreven: ‘kans om
buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen
die inrichting waarbij een gevaarlijke stof is betrokken’. Deze kans is nader geconcretiseerd
in normen voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De reikwijdte van het Bevi is
echter ruimer dan uit deze definitie volgt, omdat de bescherming niet altijd het overlijden van
personen betreft. Zo beschermt het Bevi ook ‘objecten met een hoge infrastructurele waarde’
(art. 1 lid 1 onder i Bevi). In de andere amvb’s betreffende externe veiligheid wordt het begrip
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niet nader gedefinieerd, maar ook hier gaat het om activiteiten (vervoer door buisleidingen
en vervoer over de weg) met gevaarlijke stoffen waarbij een ongeval dodelijke effecten heeft.

5.2 Beschermde objecten
Kwetsbaar, beperkt kwetsbaar
Voor dit onderzoek is relevant welke objecten worden beschermd door de risiconormen.
Hoe ruimer de bescherming, hoe meer de normen immers kunnen wringen bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Het Bevi, het Bevb en het Btev onderscheiden twee soorten te beschermen
objecten: kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. Het Bevb en het Betv sluiten
wat bescherming betreft aan bij het Bevi en verwijzen in de definitiebepalingen voor de
omschrijving van kwetsbaar en beperkt kwetsbaar object expliciet naar het Bevi (zie art. 1, lid
1 Bevb en art. 1 lid 1 Betv). Het Vuurwerkbesluit kent alleen kwetsbare objecten.446 Kwetsbare
objecten zijn bijvoorbeeld woningen, ziekenhuizen, scholen en kantoorgebouwen met een
bruto oppervlak van meer dan 1500 m2 per object. Voorbeelden van beperkt kwetsbare
objecten zijn verspreid liggende woningen (met een dichtheid van maximaal 2 per hectare),
kantoorgebouwen voor zover zij niet als kwetsbaar object zijn aangemerkt, zwembaden en
speeltuinen.447 Bij het onderscheid tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten spelen
blijkens de NvT bij het Bevi onder meer de verblijftijd, de bijzondere bescherming die bepaalde
groepen verdienen (kinderen, zieken etc.), het aantal mensen en de aanwezigheid van adequate
vluchtmogelijkheden een rol.448
De opsomming van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten is niet limitatief.449 Volgens
vaste rechtspraak is er ruimte voor het bevoegd gezag om een nadere invulling te geven
aan de begrippen beperkt kwetsbaar en kwetsbaar, waarbij evenwel geen beperking op het
beschermingsregime van de objecten mag worden aangebracht.450 Het bevoegd gezag kan dus
een ruimere bescherming bieden.
Uit een onderzoek van de VROM-inspectie uit 2008 komt overigens naar voren dat in de praktijk
verschillend wordt omgegaan met de begrippen kwetsbaar object en beperkt kwetsbaar object.
In een klein deel van de onderzochte casus was een definitie in het bestemmingsplan zelf
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opgenomen.451 Meestal wordt echter verwezen naar de niet-limitatieve lijst van objecten in het
Bevi, waardoor discussies kunnen ontstaan.

Bij toepassing van de saneringsbepalingen van het Bevi lijkt de rechter echter strikt aan
te sluiten bij de beschrijvingen in het Bevi zelf en een afwijking van deze indelingen niet te
aanvaarden (een object dat kwalificeert als beperkt kwetsbaar object kan niet door het bevoegd
gezag worden aangemerkt als kwetsbaar object).452 Wanneer een (beperkt) kwetsbaar object
overigens onderdeel uitmaakt van de risicovolle inrichting verliest het de bescherming van
het Bevi.453 Dit betreft alleen het plaatsgebonden risico; bij de bepaling van het groepsrisico
worden deze (beperkt) kwetsbare objecten wel meegenomen.
Ook ‘geprojecteerde’ kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten worden in de verschillende
externe veiligheidsbesluiten beschermd. Ingevolge de definitie in art. 1 lid 1 sub e en f Bevi
zijn dit nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten die op grond van het voor het
desbetreffende gebied geldende bestemmingsplan toelaatbaar zijn. Uit jurisprudentie van de
ABRvS blijkt dat daarbij niet van belang is of het voldoende aannemelijk is dat de bouwplannen
doorgaan, doorslaggevend is of het (beperkt) kwetsbare object in het bestemmingsplan is
opgenomen.454 Er kan dus geen aansluiting worden gezocht bij het criterium van toekomstige
ontwikkelingen van de Wabo art. 2.14 lid 1 onder a sub 3 Wabo, waarbij blijkens jurisprudentie
het niet altijd voldoende is dat een bouwplan is toegestaan in het bestemmingsplan.
Uitgangspunt in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak was voorts dat bij
de bepaling of sprake is van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object in de zin van
het Bevi de feitelijke situatie doorslaggevend is.455 Hoewel mij nog geen jurisprudentie
bekend is op dit punt, kan echter betoogd worden dat door de inwerkingtreding van de Wet
plattelandswoningen456 voortaan uitgegaan zal moeten worden van de planologische situatie
en niet van de feitelijke. Deze wet introduceerde immers art. 2.14 lid 7 Wabo waaruit volgt dat
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het planologische regime bepalend is voor de vraag of een bouwwerk bescherming verdient in
het kader van de omgevingsvergunningverlening voor een inrichting.
De beperkt kwetsbare objecten worden in beginsel minder beschermd; voor deze objecten
geldt in nieuwe situaties een richtwaarde als risiconorm waar het bevoegd gezag gemotiveerd
van mag afwijken. Voor de kwetsbare objecten geldt een grenswaarde (zie verder hieronder).
Ook voor saneringssituaties is het onderscheid relevant. Voor bestaande beperkt kwetsbare
objecten geldt, zowel in het Bevi als in het Bevb, geen grenswaarde voor de sanering. Voor
kwetsbare objecten geldt wel een saneringsplicht indien de (sanerings)grenswaarde wordt
overschreden. De vraag of sprake is van een kwetsbaar object of beperkt kwetsbaar object is
derhalve belangrijk voor de mate van afwegingsruimte voor het bevoegd gezag.
Het onderscheid tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten is in de literatuur
bediscussieerd. Zo heeft Alders bepleit om het onderscheid tussen beide categorieën, met het
daarbij behorende onderscheid tussen richtwaarden en grenswaarden, te laten vallen, omdat
het onderscheid buiten proporties is en een nauwkeurigheid suggereert die niet realistisch is.
Bovendien sluiten de begrippen volgens hem niet aan bij de terminologie die wordt gehanteerd
bij andere milieucompartimenten. Hij pleit voor een vereenvoudiging, waarbij alleen een
richtwaarde wordt gehanteerd.457 Broeren is het hier niet mee eens, onder meer omdat het
bevoegd gezag dan in ieder individueel geval moet motiveren waarom al dan niet wordt
afgeweken van de richtwaarde.458 Dit laatste argument kan ik volgen. Wel spreekt het zoeken
naar een meer eenduidig normenkader, waarbij zo veel mogelijk eenzelfde terminologie
wordt gehanteerd in de verschillende milieucompartimenten, aan vanuit een oogpunt van
rechtszekerheid en transparantie.

5.3 Risico’s vanwege inrichtingen: de normen
Achtereenvolgens komen aan de orde de Seveso III-richtlijn (5.3.1), het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (5.3.2) en het Activiteitenbesluit (5.3.3).

5.3.1 Europese regelgeving
In 2015 is richtlijn 2012/18 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (ook: Seveso-III richtlijn) in werking getreden. Deze
richtlijn vervangt de eerdere Seveso II-richtlijn. De richtlijn is van toepassing op inrichtingen
waarin gevaarlijke stoffen in bepaalde hoeveelheden aanwezig zijn of kunnen zijn.459 De richtlijn
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bevat zelf geen milieukwaliteitseisen, maar wel is het bepaalde in art. 13 (ruimtelijke ordening)
relevant.460 Art. 13 bepaalt dat de lidstaten er voor moeten zorgen dat de ten doel gestelde
preventie van zware ongevallen en de beperking van de gevolgen daarvan voor de menselijke
gezondheid en het milieu, in hun beleid `inzake ruimtelijke ordening of in het beleid op andere
relevante domeinen’ in aanmerking wordt genomen. Zij dienen deze doelstelling na te ‘streven’
door toezicht te houden op de locatie van nieuwe inrichtingen, wijzigingen van inrichtingen en
nieuwe ontwikkelingen rond die inrichtingen zoals woongebieden wanneer de risico’s door die
ontwikkelingen worden vergroot. Ook moeten de lidstaten er, kort gezegd, voor zorgen dat in
hun ruimtelijke ordeningsbeleid rekening wordt gehouden met de noodzaak dat op de lange
termijn voldoende afstand wordt gehouden tussen de onder de richtlijn vallende inrichtingen
enerzijds en (onder andere) woongebieden anderzijds (art. 13 lid 2). Voor bestaande inrichtingen
geldt een soort stand-stillverplichting: er moet in het beleid rekening mee worden gehouden
dat, indien noodzakelijk, aanvullende technische maatregelen worden getroffen teneinde de
gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu niet te vergroten.
Art. 13 Seveso III-richtlijn laat de bevoegde overheden derhalve vrij om de veiligheidsafstanden
zelf te bepalen en te beoordelen welke factoren daarbij relevant zijn.461 De richtlijn geeft
daarmee wel een resultaatsverplichting, de verplichting om voldoende afstand aan te houden,
maar deze verplichting is kwalitatief geformuleerd en biedt discretionaire ruimte.
Het Hof van Justitie heeft in zijn uitspraak van 15 september 2011462 wel duidelijk gemaakt
dat de met ruimtelijke planning belaste autoriteiten zich op basis van het ontbreken van een
bestemmingsplan voor de gronden niet kunnen onttrekken aan de verplichting van art. 12 lid
1 Seveso-II richtlijn (thans art. 13).463 In casu was voor de betreffende gronden in Darmstadt
(Duitsland) geen bestemmingsplan vastgesteld en was op dat niveau derhalve geen rekening
gehouden met de noodzaak voldoende afstand te laten bestaan. Daarom had bij het afgeven
van de bouwvergunning, ook al was dat een gebonden bevoegdheid, rekening moeten worden
gehouden met het aanhouden van voldoende afstand.

In Nederland is de verplichting geïmplementeerd door middel van het Bevi (zie hieronder).
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5.3.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen
5.3.2.1 Inleiding; toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van het Bevi is beperkt tot risicovolle inrichtingen zoals opgesomd
in art. 2 lid 1 Bevi en op (geprojecteerde) kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten
gelegen binnen het invloedsgebied van die inrichtingen. De risicovolle inrichtingen worden
onderscheiden in categoriale en niet-categoriale inrichtingen. Voor de categoriale inrichtingen
is een standaardbenadering gekozen in de vorm van vaste afstanden die moeten worden
aangehouden tot (geprojecteerde) kwetsbare en beperkt kwetsbare bestemmingen. Deze
afstandsnormen zijn opgenomen in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Het
betreft onder meer LPG-tankstations en koelinstallaties met een bepaalde inhoud ammoniak.
Voor de niet-categoriale inrichtingen dient een individuele kwantitatieve risicoanalyse plaats te
vinden (zogeheten QRA). Dit zijn de meest risicovolle inrichtingen zoals de inrichtingen waarop
het BRZO van toepassing is en bij ministeriele regeling aangewezen spoorwegemplacementen
die worden gebruikt voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen.

5.3.2.2 Karakter van de risiconormen Bevi

Grenswaarde, met tijdelijke afwijkingsmogelijheid
Het Bevi hanteert de twee hierboven beschreven risicosoorten; het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico. Voor het plaatsgebonden risico, het risico van overlijden op een bepaalde plaats,
heeft het Bevi een grenswaarde in de zin van art. 5.1 lid 3 Wm464 vastgesteld. De grenswaarde
voor het plaatsgebonden risico is 10-6 per jaar, dat wil zeggen dat de kans op overlijden per jaar
op een plaats buiten de inrichting één op een miljoen is (art. 6-8 Bevi). De grenswaarde moet
in acht worden genomen met betrekking tot kwetsbare bestemmingen. Er zijn echter enkele
(tijdelijke) uitzonderingen.
Bij de besluitvorming inzake de ruimtelijke ordening mag tijdelijk (3 jaar) worden afgeweken
van de grenswaarde. Voorwaarden zijn dat binnen drie jaar na vaststelling van het ruimtelijke
besluit aan de grenswaarde wordt voldaan en niet de norm van 10-5 wordt overschreden. Ook
moeten in de omgevingsvergunning voor de risicovolle inrichting (met toepassing van 2.30 jo.
2.31 Wabo) of in het ruimtelijke besluit zodanige voorschriften worden gesteld dat geborgd is
dat binnen die drie jaar weer aan de norm van 10-6 wordt voldaan (art. 8, lid 3 Bevi). Hiermee
wordt blijkens de NvT beoogd nieuwe ontwikkelingen niet te frustreren.465 Het gaat derhalve om
een transitieperiode. Voorstelbaar is de situatie waarin is geborgd dat een risicovolle inrichting
op korte termijn wordt verplaatst, zodat een bestemmingsplan kan worden vastgesteld waarin

464

Zie expliciet de definitiebepalingen art. 1 lid 1 onder i en onder q Bevi.

465

NvT bij het Bevi, Stb. 2004, 250, p. 33.
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woningbouw binnen de risicozone van de (te verplaatsen) inrichting is toegelaten. Op welke
wijze de maatregelen om weer te voldoen aan de grenswaarde worden geborgd, is verder niet
uitgewerkt. Indien beoogd is maatregelen te treffen door aanscherping of intrekking van de
omgevingsvergunning dan lijkt mij dat ten tijde van vaststelling wel zekerheid moet bestaan
over de vergunningverlening. Een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan zou
in dit verband een geschikt instrument zijn.466 Mij is geen jurisprudentie over deze bepaling
bekend.
Tot 1 januari 2010 gold daarnaast een soepeler normstelling voor bestaande situaties van 10-5
(art. 17 Bevi). Op 1 januari 2010 moesten deze situaties in beginsel echter ingevolge art. 18 Bevi
zijn gesaneerd tot aan de grenswaarde van 10-6.467 Ook art. 20 Bevi bevat een overgangsregel.
Indien nieuwe inzichten met betrekking tot het plaatsgebonden risico leiden tot een wijziging van
het plaatsgebonden risico (bijvoorbeeld door toepassing nieuwe rekenregels)468 dan geeft deze
bepaling een overgangstermijn waarbinnen (weer) voldaan moet worden aan de grenswaarden.
Op de ‘harde’ grenswaarden is in de praktijk kritiek. Zo adviseerde de Rli om te onderzoeken of
flexibeler kan worden omgegaan met de risiconormen:
‘In het huidige risicobeleid hangt de mate waarin een risico acceptabel wordt bevonden nauwelijks
af van de baten van de risicovolle activiteit voor diegene die de activiteiten onderneemt en de
verdeling van lusten en lasten voor diegene die de risico’s loopt. Omdat deze mogelijkheden niet
worden meegewogen, hanteert de overheid strenge, eenduidige normen zoals een maximaal
plaatsgebonden risico van 10-6.’ 469

Een van de mogelijkheden zou volgens de Rli zijn om bij een vrijwillige acceptatie van risico’s
door burgers het maximaal risico te verhogen. Daarbij wordt de een norm van 10-4 genoemd.
In hoofdstuk 5, par. 7 ga ik bij de bespreking van de Wet plattelandswoning nader in op het
argument van vrijwillige risico-acceptatie.

Richtwaarde
Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. De hoogte van de norm is hetzelfde,
alleen mag ten aanzien van deze objecten van de norm worden afgeweken. Dit mag alleen in
geval van ‘gewichtige redenen’ (zie art. 5.2 lid 4 Wm). Het Bevi geeft niet aan welke gewichtige
466

Zie hierover hoofdstuk 5, par. 5.2.

467

In beginsel, want art. 22 Bevi biedt de mogelijkheid om bij ministeriele regeling gebiedsgerichte
uitzonderingen te maken tot aan de waarde van 10-5.

468

Spaans, Tekst & Commentaar Milieurecht 2014, aant. 1 bij art. 20 Bevi.

469

Rli (2014), p. 13.
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redenen dit kunnen zijn. De NvT geeft wel een indicatie van mogelijke situaties: ‘Bij extensief
gebruikte terreinen, zoals een sportveld, en bij het opvullen van kleine open gaten in bestaand
stedelijk gebied of bij vervangende nieuwbouw kan er aanleiding zijn om in een specifiek geval van
de richtwaarde af te wijken.’470 De jurisprudentie heeft hier inmiddels enige invulling aan gegeven.
Zo heeft de Afdeling het ‘opvullen van een gat in bestaand stedelijk gebied’ aanvaard als situatie
waarin mag worden afgeweken van richtwaarden. De Afdeling overwoog hierbij dat het bevoegd
gezag bij toepassing van art. 5, lid 2 Bevi (richtwaarde) beoordelingsvrijheid toekomt.471 Ook achtte
de Afdeling bestuursrechtspraak het niet onredelijk om af te wijken van de richtwaarde in een al
lange tijd bestaande situatie waarin door het bestemmingsplan geen wijziging wordt gebracht.472
Ook een ontheffingsregeling in het bestemmingsplan waarbij is bepaald dat sprake moet zijn van
gewichtige redenen en het bedrijf kan aantonen dat het plaatsgebonden risico niet meer dan 10-5
bedraagt, werd aanvaardbaar geacht.473 Het afwijken van de richtwaarde onder de enkele verwijzing
naar een genomen voorbereidingsbesluit, werd echter geen deugdelijke motivering geacht.474

De belangenafweging bij de toepassing van de richtwaarde ligt derhalve op het lokale niveau en
de Afdeling zal hier slechts terughoudend toetsen. Het belang van de ruimtelijke ontwikkeling
kan bij de toepasselijkheid van de richtwaarde de doorslag geven boven de veiligheidsrisico’s.
Het Bevi kent geen ondergrens voor de afwijking van een richtwaarde. Blijkens de NvT is
hier voor gekozen omdat anders ten onrechte de gedachte zou kunnen postvatten dat de
veiligheid in nieuwe situaties voldoende gegarandeerd is wanneer aan de als minimumkwaliteit
voorgeschreven ondergrens is voldaan.475

Vaste afstandseisen
Zoals gezegd zijn voor bepaalde categorieën van inrichtingen de risiconormen vertaald in vaste
afstandseisen die zijn opgenomen in het Revi (de categoriale inrichtingen).476 Deze afstandseisen
moeten ten opzichte van kwetsbare objecten in acht worden genomen en er moet ten opzichte van
beperkt kwetsbare objecten rekening mee worden gehouden. Ten aanzien van de afstandseisen
die ten opzichte van kwetsbare objecten in acht moeten worden genomen kan geen nadere
afweging plaatsvinden. In een uitspraak van 26 maart 2008 gaf de Afdeling met betrekking tot

470

NvT bij het Bevi, Stb. 2004, 250, p. 34-35.

471

ABRvS 20 december 2006, M en R 2006, 77 m.nt. AV.

472

ABRvS 10 oktober 2007, TBR 2008/34 m.nt. A.G.A. Nijmeijer en JM 2008/14 m.nt. Slappendel.
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ABRvS 11 januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV0555.

474

ABRvS 29 mei 2013, JM 2013/98 m.nt. Y van Hoven.

475

NvT Stb. 2004, 250, p. 35.

476

Zie ook par. 3.1.
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die afstanden ook expliciet aan dat ‘daarmee is afgewogen welk risico buiten die in acht te nemen
afstanden aanvaardbaar wordt geacht. Dat er ook als die afstanden in acht worden genomen een
gevoel van onveiligheid bij omwonenden bestaat, kan voor het college geen factor zijn om in de
beoordeling van de aanvraag te betrekken.’477 In die zin is het Bevi op dit punt dus uitputtend bij de
omgevingsvergunningverlening voor een inrichting.478

Groepsrisico: kwalitatieve norm
Naast de grens- en richtwaarden (en vaste veiligheidsafstanden) voor het plaatsgebonden
risico bevat het Bevi ook een waarde voor het groepsrisico. Dit wordt in de NvT aangeduid als
een ‘buitenwettelijke oriëntatiewaarde’.479 Het groepsrisico wordt in art. 1 lid 1 onder j Bevi
gedefinieerd als de ‘cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100, of 1000 personen
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting
en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof
betrokken is’. Het betreft hier een verantwoordingsplicht voor het bevoegd gezag. In de motivering
van het besluit tot vergunningverlening of het ruimtelijke besluit dient het bevoegd gezag onder
meer aandacht te besteden aan de aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied
van de risicovolle inrichting, de mogelijkheden en voorgenomen maatregelen tot beperking van
het groepsrisico en de zelfredzaamheid van personen.480 Bij het bepalen van het groepsrisico is
het invloedsgebied van de risicovolle inrichting van belang. Het ‘invloedsgebied’ wordt in art. 1
onderdeel k Bevi gedefinieerd als ‘gebied waarin bij regeling van onze minister gestelde regels
personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico’. Dit is voor categoriale
inrichtingen uitgewerkt in het Revi (bijlage 2) waarin dit invloedsgebied is uitgedrukt in afstanden
in meters. Voor de niet-categoriale inrichtingen moet dit invloedsgebied worden berekend.481 Uit
jurisprudentie van de Afdeling blijkt dat de beoordeling over het groepsrisico beperkt is tot ten
minste het in de Revi gedefinieerde invloedsgebied. Op grond van bijzondere omstandigheden kan
het echter nodig zijn een grotere afstand in acht te nemen.482
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ABRvS 26 maart 2008, JM 2008/66 m.nt. Slappendel.
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Voor bepaalde aangewezen categoriale inrichtingen (zie art. 3 Revi) mag de afstand overigens toch worden
berekend en kan die berekening leiden tot het aanhouden van een kleinere afstand.
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NvT Stb. 2004, 250, p. 23.
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Zie art. 12 (vergunningverlening) en art. 13 Bevi (ruimtelijke besluitvorming).
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Faber en Geerts zijn kritisch over de wijze waarop het invloedsgebied wordt berekend. Volgens hen leidt
deze berekening in een aantal gevallen tot een onnodig groot invloedsgebied, hetgeen vervolgens bij
ruimtelijke ontwikkelingen leidt tot extra gevallen waarin het groepsrisico moet worden verantwoord,
Faber & Geerts (2010), p. 221.
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ABRvS 8 februari 2012, JM 2012/55 m.nt. Y. van Hoven, M en R 2012/57 m.nt. Hillegers. Dit is een wijziging
in de jurisprudentie. Voorheen oordeelde de Afdeling dat de beoordeling over het groepsrisico alleen
betrekking mag hebben op personen binnen het invloedsgebied, zie ABRvS 29 oktober 2008, JM 2008/145
m.nt. Slappendel.
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Cumulatie van risico’s: veiligheidscontour
Het Bevi voorziet niet in normen voor de cumulatie van risico’s. De grens- en richtwaarden
gelden per inrichting. Het is wel mogelijk een zogenoemde veiligheidscontour rondom (Bevi)
inrichtingen vast te stellen (art. 14 Bevi), waarbij rekening kan worden gehouden met cumulatie
van risico’s. De veiligheidscontour – gebaseerd op het plaatsgebonden risico van 10-6 - wordt
bij apart besluit vastgesteld door het bevoegd gezag inzake de omgevingsvergunning voor een
inrichting in overeenstemming met het bevoegd gezag inzake de ruimtelijke besluitvorming.
Indien een veiligheidscontour is vastgesteld, is er geen sprake meer van een rechtstreekse
koppeling tussen de risiconormen in de vorm van grens- en richtwaarden of afstandseisen en
de besluitvorming. De contour heeft wel betekenis voor de besluitvorming. Bij de beslissing
op de vergunningaanvraag voor een inrichting moet op de grens van de veiligheidscontour
worden voldaan aan de grenswaarde van 10-6. In de ruimtelijke besluitvorming mag binnen
de contour geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk worden gemaakt.
Voor bestaande (beperkt) kwetsbare objecten ligt dit anders. Voor zover er sprake is van een
functionele binding mogen kwetsbare objecten binnen de zone zijn gelegen, voor beperkt
kwetsbare objecten geldt deze eis van functionele binding niet.483
De contour kan zo worden vastgesteld dat rekening wordt gehouden met toekomstige
ontwikkelingen. Zo kan met de veiligheidscontour ook worden beoogd de risicoruimte
van bestaande inrichtingen te verkleinen.484 De Wm of het Bevi geven hiervoor echter geen
aanvullende bevoegdheden en de vergunningen zullen met toepassing van art. 2.30 Wabo
moeten worden gewijzigd. Hierbij gelden echter de nodige beperkingen (zie uitgebreid hoofstuk
5, par. 2). Van een meer ‘programmatische aanpak’ is bij vaststelling van een veiligheidscontour
dan ook maar beperkt sprake.

Normopvulling (stand-still)
Het stand-stillbeginsel van art. 5.2 lid 3 Wm is uitdrukkelijk niet van toepassing op de grens- en
richtwaarden van het Bevi (art. 9 Bevi). Dit betekent dat indien de bestaande situatie ‘veiliger’
is dan de grenswaarde een inrichting toch mag uitbreiden tot aan de grenswaarde.

5.3.2.3 Doorwerking naar de ruimtelijke besluitvorming

Aangewezen ruimtelijke besluiten
Voor dit onderzoek is van belang dat de risiconormen en vaste veiligheidsafstandseisen uit
het Bevi respectievelijk Revi rechtstreeks van toepassing zijn in de ruimtelijke besluitvorming.

483

Voorheen gold de eis van ‘functionele binding’ ook voor beperkt kwetsbare objecten. Dit heeft er mede toe
geleid dat er in de praktijk zeer weinig gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot het vaststellen van een
veiligheidscontour (zie Faber & Geerts 2010, p. 219).

484

Stb. 2004, 250, p. 77.
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Conform de algemene regeling van hoofdstuk 5 Wm zijn in het Bevi bevoegdheden aangewezen
waaraan de risiconormen worden gekoppeld. Wat betreft de ruimtelijke besluitvorming
zijn onder meer het bestemmingsplan en het afwijken van een bestemmingsplan bij
omgevingsvergunning (art. 2.12 lid 1 onder a onder 2 of 3 of lid 2 Wabo) aangewezen.485 Het
Bevi is daarbij slechts van toepassing op deze ruimtelijke besluiten voor zover de uitoefening
daarvan ziet op gronden die binnen het invloedsgebied (zie hierboven) van een Bevi-inrichting
liggen.486

Betekenis grens- en richtwaarden en vaste veiligheidsafstanden
Indien de bouw of vestiging van kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten wordt
toegelaten in de genoemde ruimtelijke besluiten moeten de grenswaarden in acht worden
genomen respectievelijk moet met de richtwaarden rekening worden gehouden. Hetzelfde
geldt voor de vaste veiligheidsafstanden. Ten aanzien van de wijzigingsbevoegdheid heeft
de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat het Bevi pas bij de uitoefening van deze
bevoegdheid in acht hoeft te worden genomen.487 Indien het plan echter een uitwerkingsplicht
bevat, waarbij de voorschriften voorzien in uit te werken bestemmingen die de bouw van
kwetsbare objecten mogelijk maken, moet blijkens jurisprudentie op voorhand aannemelijk
zijn dat het uitwerkingsplan niet in strijd komt met het Bevi en Revi.488 Dit verschil vloeit
voort uit het feit dat het bij de uit te werken bestemmingen om een plicht gaat en niet om
een bevoegdheid. Ook zogenoemde ‘conserverende bestemmingsplannen’ moeten aan de
risiconormen worden getoetst.489
De ‘harde’ doorwerking naar de ruimtelijke besluitvorming van met name de
grenswaarden (al dan niet vertaald in vaste veiligheidsafstanden) betekent dat bijvoorbeeld
in het bestemmingsplan bestemmingen zo moeten worden neergelegd dat afstand wordt
aangehouden tussen de risicovolle inrichtingen die onder het Bevi vallen - denk aan een LPGtankstation of een ijsbaan (met ammoniakopslag) - en de (beperkt) kwetsbare objecten.
De praktijk blijkt echter weerbarstig. Zo blijkt uit het jaarverslag 2012 van de inspectie blijkt
dat gemeenten nauwelijks gehoor hebben gegeven aan de verplichting om veiligheidsafstanden
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Art. 5 Bevi.
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Zie art. 2 lid 2 Bevi.
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ABRvS 10 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX9716, zie ook bijv. ABRvS 21februari 2007, M en R 2007, 78
m.nt. AV onder 82 en AB 2007, nr. 186 m.nt. A.G.A. Nijmeijer.
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ABRvS 28 mei 2008, BR 2008, 628.
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Zie ABRvS 8 september 2010, nr. 200905801/1/R3, waarin de Afdeling invulling geeft aan het begrip
‘conserverend bestemmingsplan’. ABRvS 25 oktober 2006 (Truckstop Heerlerbaan), M en R 2007, nr. 75
m.nt. AV en ABRvS 25 oktober 2006 (Kern Meijel), M en R 2007, nr. 76 m.nt. AV en ook ABRvS 10 oktober
2007, TBR 2008, 34 m.nt. Nijmeijer.
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op te nemen in het bestemmingsplan en dat daarnaast in een deel van de gevallen de
bestemmingsplannen de realisatie van kwetsbare bestemmingen mogelijk maken (een zgn.
latente saneringssituatie) en er zelfs in een aantal gevallen reeds sprake is van kwetsbare
functies binnen de veiligheidsafstanden (en er dus sprake is van een saneringssituatie).490

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt strikt of aan de grenswaarden en vaste
veiligheidsafstanden van het Bevi wordt voldaan. Bij de toepasselijkheid van grenswaarden
is er geen ruimte voor afweging. Zo mag niet in een bestemmingsplanregel worden bepaald
dat ten behoeve van een binnenplanse vrijstelling491 ‘de toepasselijke grenswaarden voor het
risico en risico-afstanden ten aanzien van kwetsbare objecten worden afgewogen”. Dit stemt
volgens de Afdeling niet overeen met het Bevi waarin is bepaald dat de grenswaarden in acht
moeten worden genomen.492 De strikte normstelling heeft tot gevolg dat nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen pas kunnen worden toegelaten als ‘milieugebruiksruimte’ wordt gecreëerd.
Zoals hierboven aangegeven is het afwegingskader ruimer indien richtwaarden van toepassing
zijn (bij beperkt kwetsbare bestemmingen).
Het Bevi biedt geen regeling voor de situatie waarin de bebouwing zich bevindt buiten het
plangebied. Blijkens jurisprudentie dient echter ook buiten het plangebied bij de normstelling
van het Bevi te worden aangesloten.493 Door het verkleinen van het plangebied kan dus niet de
risicocontour worden verkleind.
De doorwerking van de risiconormen naar het bestemmingsplan kan plaatsvinden door middel
van de situering van risicovolle bestemmingen en (beperkt) kwetsbare bestemmingen (het
aanhouden van afstand daar tussen).494 Ook kan een risicocontour op de verbeelding worden
aangegeven.495 Daarbij moet worden bedacht dat binnen een ‘bestemming’, zeker wanneer
het gaat om globale bestemmingsplannen, meerdere (beperkt) kwetsbare objecten kunnen
zijn toegelaten. Deze begrippen lopen immers niet een op een. Het is dan ook aangewezen
in het bestemmingsplan een begripsomschrijving en aanwijzing van kwetsbare objecten
op te nemen.496 Daarmee kan worden voorkomen dat een te ruime afstand moet worden
aangehouden of dat saneringssituaties ontstaan.
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Jaarverslag 2012, Inspectie Leefomgeving en Transport, Den Haag, juli 2013, p. 40. In de jaarverslagen
2014/2015 wordt hier niet op ingegaan.
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De zaak speelde voor de inwerkingtreding van de Wabo.
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ABRvS 1 april 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH9266.
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ABRvS 10 oktober 2007, TBR 2008/34 m.nt. Nijmeijer en BR 2008, nr. 40 m.nt. Bekooy. Zie voor een
bevestiging van deze uitspraak ABRvS 30 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM9710 (Kempisch Bedrijvenpark).
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Zie ook Soer (2007).
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Zie bijv. ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1419 en ABRvS 11 januari 2012, M en R 2012, 69.
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De Bruin en Eskens (2006), p. 361.

141

4

Risiconormen in planvoorschriften
In hoofdstuk 3, par. 3.3 is ingegaan op de verruimde mogelijkheden om milieukwaliteitsnormen
in de planregels op te nemen met het oog op een goede ruimtelijke ordening. Ook ten aanzien
van risiconormen is deze verruiming te zien. Vermeldenswaard in dit verband is de uitspraak
van de ABRvS van 30 juni 2010,497 waarin de Afdeling het expliciet toelaatbaar acht dat de
risiconorm of vaste veiligheidsafstanden in de planregels worden opgenomen. In de planregels
was bepaald dat bepaalde gronden mede bestemd zijn voor Bevi-inrichtingen, met dien
verstande dat de 10-6 contour voor het plaatsgebonden risico of de afstand zoals bedoeld
in art. 5 lid 3 Bevi jo. art. 2 lid 1 Revi is gelegen binnen het bouwperceel van de risicovolle
inrichting. De ligging van de contour dan wel de vaste afstanden dienen pas bij de verlening van
de bouwvergunning (thans omgevingsvergunning voor het bouwen) te worden bezien.

Betekenis groepsrisico
Zoals hierboven aangegeven is bij de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico geen sprake van
een grens- of richtwaarde. Het betreft een verantwoordingsplicht voor het bevoegd gezag. Een
afwijking van de waarde voor het groepsrisico zal het bevoegd gezag goed moeten motiveren.
Een onvoldoende motivering heeft gevolgen voor de aanvaardbaarheid van het plan (en de
beoogde ruimtelijke ontwikkelingen).
Een voorbeeld biedt de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak inzake het
bestemmingsplan ‘Laakwijk-Schipperskwartier’.498 In deze zaak ging het om de ontwikkeling
van 31 studentenwoningen tegenover een LPG-tankstation. De oriëntatiewaarde voor het
groepsrisico vanwege het LPG-station werd reeds overschreden en het plandeel dat de bouw
van de studentenwoningen mogelijk maakte was voorzien binnen de groepsrisicocontour
van het LPG-station. In de plantoelichting had de raad aangegeven dat de oriëntatiewaarde
weliswaar wordt overschreden, maar dat er aanvullende maatregelen zullen worden genomen,
waaronder het aanbrengen van hittewerende coating op LPG-tankwagens, mogelijke
vervanging en verplaatsing van de bestaande tank en een inspanningsverplichting om de
ingang van de studenteneenheden zodanig te situeren dat bewoners bij de brandhaard vandaan
kunnen vluchten. De Afdeling oordeelde echter dat deze maatregelen niet afdwingbaar waren.
Ook was niet ingegaan op het advies van de brandweer om de verkoop van LPG op deze locatie
te beëindigen. Het desbetreffende plandeel werd door de Afdeling vernietigd vanwege strijd
497

ABRvS 30 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM9710 (Kempisch bedrijvenpark). In een eerdere uitspraak liet
de Afdeling zich hier nog niet expliciet over uit (ABRvS 30 januari 2008, Gst. 2008, 65). Zie ook ABRvS 11
januari 2012, M en R 2012, 69 m.nt. Van der Hoeven, JM 2012/40 m.nt. Y van Hoven. ABRvS 9 november
2011, Gst. 2012/18 m.nt. J.H.M.F. Teunissen.
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ABRvS 7 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BNO438. Zie voor een ander voorbeeld waarbij er sprake was van een
onvoldoende motivering van de afwijking van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico, ABRvS 27 januari
2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL0729.
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met art. 13 van het Bevi. Deze uitspraak laat ook zien dat het lastig kan zijn om dergelijke
aspecten van de verantwoording van het groepsrisico vast te leggen in het bestemmingsplan.
Een directe realiseringsverplichting kan niet in het bestemmingsplan worden opgenomen.499 En
met betrekking tot het vastleggen van de inrichting van een gebouw (zoals de situering van de
ingang) ontbreekt al snel de ruimtelijke relevantie.500

Aanvullende werking goede ruimtelijke ordening art. 3.1 Wro
Ook wanneer het Bevi niet van toepassing is, moet in de ruimtelijke besluitvorming overigens
aandacht worden besteed aan de veiligheidsaspecten. Er moet sprake zijn van ‘een goede
ruimtelijke ordening’, waarbij alle ruimtelijk relevante aspecten moeten worden meegewogen,
ook externe veiligheidsaspecten. Een voorbeeld biedt de overweging van de Afdeling in een
uitspraak van 8 juni 2016:
‘ofschoon het Bevi niet van toepassing is, vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening
en daarmee samenhangende externe veiligheidsaspecten in verband met de vestiging van een
benzineservicestation in het plangebied, bij de beoordeling van het plaatsgebonden risico te
worden aangesloten bij artikel 5 van het Bevi en dient met betrekking tot de verantwoording van
het groepsrisico te worden aangesloten bij artikel 13 van het Bevi.’501

Op de aanvullende werking van het begrip ‘een goede ruimtelijke ordening’ is in hoofdstuk 3
reeds ingegaan (zie par. 3.3).

5.3.2.4 Betekenis voor de omgevingsvergunningverlening voor een inrichting
Bij binnenstedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in dit onderzoek gaat het veelal om het
‘toevoegen’ van gevoelige bestemmingen zoals woningen of (minder milieubelastende)
bedrijvigheid, waarbij bestaande risicovolle inrichtingen een probleem kunnen vormen. Op
deze plaats is het dan ook goed om ook kort stil te staan bij de doorwerking van de risiconormen
naar de omgevingsvergunning voor een risicovolle inrichting in de zin van het Bevi. Wat is
bijvoorbeeld de betekenis van die normen indien een bestaande inrichting nog zou willen
uitbreiden en kent het Bevi ten aanzien van de sanering van bestaande risicovolle inrichtingen
nog specifieke mogelijkheden?

499

Zie over de mogelijkheden van het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan,
hoofdstuk 5, par. 5.2.

500

Soer (2007), par. 5.3.

501

ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1588. Zie ook bijv. 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:717 en ABRvS 11
februari 2009, M en R 2009, 78 m.nt. AV onder 81.
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Verschil ten aanzien van in acht nemen risiconormen bij oprichtingsvergunning
en bij revisie/veranderingsvergunning
De risiconormen en veiligheidsafstanden van het Bevi moeten in ieder geval in acht worden
genomen bij de omgevingsvergunning voor oprichting van een risicovolle inrichting in de zin
van het Bevi (art. 4 lid 1 Bevi).502 Het bevoegd gezag dient de aanvaardbare risiconiveaus te
bepalen door middel van toetsing aan het plaatsgebonden risico en groepsrisico. Aan de hand
hiervan zal het bevoegd gezag beoordelen of de vergunning, en zo ja, onder welke voorschriften,
kan worden verleend. Gaat het om een veranderingsvergunning of een revisievergunning voor
een inrichting dan is van belang dat art. 4 lid 3 Bevi bepaalt dat de grenswaarden alleen in
acht hoeven te worden genomen indien de verandering nadelige gevolgen heeft voor het
plaatsgebonden risico. De Afdeling legt dit zo uit ‘dat het plaatsgebonden risico veroorzaakt
door de vergunde situatie moet verslechteren door een positief besluit op een aanvraag om
een revisievergunning. Van een verslechtering is sprake, indien de reeds vergunde activiteiten
zodanig veranderen dat dit leidt tot enigerlei toename van het plaatsgebonden risico, dan wel
indien nieuwe activiteiten worden aangevraagd waarop artikel 2 van toepassing is’.503
Enige saldering lijkt hierbij mogelijk. In een zaak waarbij door de verplaatsing van een vulpunt
van LPG het plaatsgebonden risico toenam, maar tegelijkertijd de LPG-doorzet werd beperkt,
overwoog de Afdeling: ‘In het deskundigenbericht wordt geconcludeerd dat het voor het
plaatsgebonden risico positieve effect van de beperking van de LPG-doorzet zwaarder weegt
dan het negatieve effect van de verplaatsing van het vulpunt, waardoor het plaatsgebonden
risico per saldo afneemt. De situatie zou volgens het deskundigenbericht aldus niet verslechteren
door een positief besluit op de aanvraag om een veranderingsvergunning (…) De Afdeling kan
zich in zoverre in het deskundigenbericht vinden.’504

Indien dus geen sprake is van ‘nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico’ dan is er geen
sprake van een besluit als bedoeld in art. 4 leden 3 en 4 Bevi en is het Bevi niet van toepassing.
Uit jurisprudentie blijkt dat de Afdeling het Bevi, gelet op de systematiek van deze regeling, in
een dergelijk geval uitputtend acht voor de daarin geregelde aspecten. Dit betekent dat ook
het groepsrisico bij de beoordeling van een dergelijke aanvraag geen rol kan spelen, omdat
ingevolge art. 12 lid 1 Bevi de verantwoordingsplicht van het groepsrisico alleen van toepassing
is indien sprake is van een besluit in de zin van art. 4 lid 1 tot en met 5 Bevi.505

502

Zie bijv. ABRvS 28 februari 2007, JM 2007, 75 m.nt. Slappendel

503

ABRvS 16 mei 2007, M en R 2007, nr. 82 m.nt. AV, ABRvS 4 februari 2009, M en R 2009, 80 m.nt. AV.

504

ABRvS 4 februari 2009, M en R 2009, 46 m.nt. Bekooy.

505

ABRvS 4 februari 2009, M en R 2009, 80 en JM 2009, 51 m.nt. Slappendel.
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Kan Bevi rol spelen bij ambtshalve wijziging vergunning indien geen sprake is van
een saneringssituatie?
Wat betreft de sanering van bestaande risicovolle situaties kent het Bevi een specifieke regeling
in art. 17 en 18. Zoals eerder aangegeven moesten saneringssituaties uiterlijk 1 januari 2010 zijn
aangepakt.
Uit een onderzoek uit 2015 blijkt dat er nog steeds saneringsgevallen zijn, niet veel meer, het
gaat om 8 gevallen.506

4

Het Bevi is alleen van toepassing op de ambtshalve wijziging van de vergunning in
saneringssituaties.507 Het Bevi is in die zin uitputtend. 508 Uit jurisprudentie volgt echter dat
in voorkomende gevallen wel aansluiting mag worden worden gezocht bij het Bevi. In een
uitspraak van 3 september 2008 oordeelde de Afdeling bijvoorbeeld:
‘Het bevoegd gezag kan ingevolge artikel 8.23, eerste lid van de Wet milieubeheer de vergunning
in het belang van de bescherming van het milieu wijzigen. Het aspect externe veiligheid heeft
betrekking op het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de bescherming van mensen,
zodat dit aspect binnen het toetsingskader van de Wet milieubeheer valt. Het college heeft het
bestreden besluit genomen om het groepsrisico, als bedoeld in het Bevi, te beperken en daarmee
de externe veiligheid te vergroten. Daarvoor heeft het college in redelijkheid aansluiting kunnen
zoeken bij de systematiek van het Bevi.’509

5.3.3 Vuurwerkbesluit
Voor een specifieke groep inrichtingen geldt een bijzonder besluit op het terrein van de
externe veiligheid: het vuurwerkbesluit. Het gaat om inrichtingen waar consumentenvuurwerk,
professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik worden opgeslagen
of bewerkt. Net als het Bevi is dit besluit gebaseerd op art. 5.1 Wm. Hoofdstuk 4 van het
Vuurwerkbesluit bevat een regeling inzake veiligheidsafstanden: de afstand die tenminste
moet zijn gelegen tussen een inrichting die onder de werking van het besluit valt enerzijds en de
kwetsbare objecten en geprojecteerde kwetsbare objecten anderzijds. De veiligheidsafstanden
worden ingevolge art. 4.1 van het besluit aangemerkt als grenswaarden in de zin van art. 5.1 lid

506

Inspectie Leefomgeving en Transport, Nazorg Bevi-sanering industrie, eindrapportage 2015, www.ilt.nl.

507

Art. 2 lid 4 Bevi.

508

ABRvS 25 november 2009, JM 2010/38 (Assen). Hierbij verwijst de Afdeling naar de eerdere uitspraak van 4
februari 2009, M en R 2009, 80 AV.

509

ABRvS 3 september 2008, ECLI:NL:2008:BE9703 (Haarlemmermeer). Zie ook bijv. ABRvS 29 mei 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:CA1322. Zie verder over deze problematiek: Schreurs (2010), nr. 3, p. 200-204 en ABRvS
30 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1700, JM 2014/21. Zie hierover ook: Van Hoven (2014).
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3 Wm. Het besluit kent wel enkele uitzonderingen op deze vaste afstanden, zodat in bepaalde
gevallen toch een kleinere afstand mag worden aangehouden.510 Anders dan het Bevi kent
het Vuurwerkbesluit geen richtwaarden of een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico.
In het Vuurwerkbesluit is gekozen voor een zogenoemde effectgerichte benadering in plaats
van een risicobenadering; de afstandseisen zijn zo gekozen dat de kans op letale effecten bij
een ongeval zeer klein zijn.511 Het stand-stillbeginsel is uitgezonderd. De veiligheidsafstanden
moeten in acht worden genomen bij de verlening van een omgevingsvergunning voor een
inrichting of voor afwijking van ruimtelijke besluiten512 en bij de vaststelling of wijziging van een
bestemmingsplan (art. 4.2 Vuurwerkbesluit). Ook hier geldt dus, net als bij het Bevi, een ‘harde’
doorwerking van de normen (in dit geval ‘afstandseisen’) naar de besluitvorming. Bijzonder is
dat het Vuurwerkbesluit zich niet alleen richt tot het bevoegd gezag dat bijvoorbeeld bij het
vaststellen van een bestemmingsplan de afstandseisen in acht moet nemen. Ook de drijver
van de inrichting moet voldoen aan de veiligheidsafstanden opgenomen in bijlage 3 bij het
Vuurwerkbesluit.513 In de NvT wordt in dit verband onder meer opgemerkt: “ (..) Indien het
geldende bestemmingsplan voorziet in de bouw van woningen of andere kwetsbare objecten
binnen de veiligheidsafstand zal de houder van de inrichting derhalve binnen twee jaar,
maatregelen moeten treffen om alsnog aan die afstand te voldoen of, in het uiterste geval, tot
verplaatsing van het bedrijf moeten overgaan (handhaving door het bevoegde gezag ingevolge
de Wm), tenzij het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. (..).”

5.3.4 Milieukwaliteitsnormen in algemene regels op basis Wm
(niet-vergunningplichtige inrichtingen)
Ook het Activiteitenbesluit bevat normen ten aanzien van externe veiligheid. Dit betreft met
name de opslag van gevaarlijke stoffen (zoals gassen). Het Activiteitenbesluit bevat voor deze
activiteiten in bijna alle gevallen veiligheidsafstanden ten opzichte van (beperkt) kwetsbare
objecten. Een voorbeeld biedt art. 3.28 Activiteitenbesluit waarin veiligheidsafstanden vanaf
een opslagtank voor propaan tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn opgenomen
(afhankelijk van de grootte van de tank en de bevoorrading per jaar: 10, 15, 20 of 25 meter). Voor
de definitie van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten wordt verwezen naar de definities
van het Bevi (zie art. 1.1 Activiteitenbesluit). Slechts in één geval bevat het Activiteitenbesluit
een norm voor het plaatsgebonden risico voor buiten de inrichting gelegen kwetsbare en

510

Zie art. 4.2 lid 5 en bijlage 3 Vuurwerkbesluit.

511

Stb. 2002, 33, NvT, par. 1.

512

Anders dan bij het Bevi wordt in het Vuurwerkbesluit wel de beheersverordening genoemd als besluit
bij vaststelling waarvan de veiligheidsafstanden in acht moeten worden genomen (art. 4.2 lid 1
Vuurwerkbesluit).

513

Zie art. 3.2.1 Vuurwerkbesluit.
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beperkt kwetsbare objecten (10-6 resp. 10-5). Hierbij gaat het om het in werking hebben van
windturbines (art. 3.15 Activiteitenbesluit).
Het Activiteitenbesluit biedt niet de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te verbinden met
betrekking tot de van toepassing zijnde regels inzake externe veiligheid. Een aanscherping of
versoepeling van de afstandseisen in verband met externe veiligheid is dan ook niet mogelijk.

Doorwerking naar de ruimtelijke besluitvorming
In hoofdstuk 3 is reeds geconcludeerd dat de normen uit het Activiteitenbesluit ook van
betekenis zijn voor de ruimtelijke besluitvorming. Dat laat zich ook zien ten aanzien van de
normen voor externe veiligheid in het Activiteitenbesluit. Ter illustratie kan worden gewezen op
een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 april 2015,514 waarbij een gasstation
dusdanig dicht bij een kwetsbare object is gelegen dat de normen (15 meter afstand) van het
Activiteitenbesluit wordt overschreden. Bijzonder aan deze uitspraak is dat de Afdeling de
gekozen bestemmingen dermate onaanvaardbaar acht vanuit een oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening dat deze niet positief kunnen worden bestemd en ook niet onder het
overgangsrecht kunnen worden gebracht:
‘Zoals de Afdeling in haar uitspraak van 3 december 2014, in zaak nr. 201311000/1/R2
heeft overwogen, vereist de rechtszekerheid in het algemeen dat bestaand legaal gebruik
overeenkomstig de bestaande situatie wordt opgenomen in een bestemmingsplan. Nu de
woonbestemming voor het perceel van appellant voorziet in een kwetsbaar object en nu dat
kwetsbare object binnen de in artikel 3.12, zesde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
voorgeschreven minimale afstand van 15 meter staat, is het in het plan toekennen van de
bestemming ‘Bedrijf’ en de aanduiding ‘nutsvoorziening’ aan het perceel (locatie 2) en de
bestemming ‘Wonen’ met een bouwvlak voor een woning aan het perceel (locatie 1) op een
dergelijk korte afstand tot elkaar, vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening
dermate onaanvaardbaar dat deze bestemmingen niet kunnen blijven voortbestaan.(..)De
afweging dient te bestaan uit een afweging tussen enerzijds het uitkopen van appellant en
het niet langer mogelijk maken van een kwetsbaar object binnen 15 m van de gasstations en
anderzijds het beëindigen van de bedrijfsbestemming die voorziet in de gasstations op het
perceel (locatie 2). De raad kan in dit geval gelet op hetgeen hiervoor is overwogen niet volstaan
met het onder het overgangsrecht brengen van de gasstations of de woning.’ 515

514

ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1318. Zie ook bijv. ABRvS 9 mei 2012, JM 2012/102 m.nt. Y. van
Hoven.

515

Dit betreft een uitzonderlijke situatie. Bestaande bebouwing wordt, indien niet positief bestemd, onder het
overgangsrecht gebracht, zie hoofdstuk 5, par. 4.
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5.4 Risico’s rond transportroutes en buisleidingen
Niet alleen activiteiten van inrichtingen kunnen risico’s voor de omgeving met zich mee
brengen, ook het transport van gevaarlijke stoffen kan de veiligheid van de omgeving in gevaar
brengen. Hierbij kan worden gedacht aan het transport van gevaarlijke stoffen over de weg,
het spoor of het water (5.4.1), maar ook aan het transport van producten als aardgas door
ondergrondse buisleidingen (5.4.2).

5.4.1 Transport van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor en water
Routering (brongericht)
Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water kent de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)516 het instrument `routering’, d.w.z. het vermijden van
kwetsbare bestemmingen. Degene die gevaarlijke stoffen vervoert is in beginsel verplicht
de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 als zodanig aangeduide bebouwde kommen van
gemeenten te vermijden (art. 11 Wvgs). De rijkswegen waarover gevaarlijke stoffen mogen
worden vervoerd worden aangewezen door de minister van I en M. Dit is het basisnet. PS
wijzen een dergelijk provinciaal wegennet aan.517 De gemeenteraad kan op het grondgebied
van zijn gemeente wegen aanwijzen.518 Ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over spooren vaarwegen worden routes aangewezen. Aan elke basisnetroute wordt een ‘risicoruimte’
gegeven, waarbij ook rekening is gehouden met vervoersprognoses.

Grens- en richtwaarden
De doorwerking van de bij de gebruiksruimte behorende afstand in ruimtelijk relevante
besluiten is geregeld in het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev).519 Het Btev
bevat grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico die zijn vertaald in de vaste
veiligheidsafstanden van het Basisnet.520 Het Basisnet ziet op de rijksinfrastructuur. Voor
provinciale en gemeentelijke wegen hebben PS de bevoegdheid vaste veiligheidsafstanden
vastleggen in de provinciale ruimtelijke verordening. Er zijn in het Btev verschillende ruimtelijke
besluiten – waaronder het bestemmingsplan, het inpassingsplan en de wijziging, uitwerking of
ontheffing van het bestemmingsplan - aangewezen waarbij de grenswaarden in acht moeten
worden genomen en met de richtwaarden rekening moet worden gehouden. De grenswaarden
gelden, gelijk het Bevi, ten opzichte van kwetsbare bestemmingen. Met de richtwaarden moet

516

Stb. 1995, 525.

517

Art. 14, 16 Wvgs.

518

Art. 18 Wvgs en art. 24 Wet basisnet.

519

Stb. 2013, 465. Zie ook Blok (2012), p. 131 ev.

520

Deze zijn vastgelegd in een ministeriele regeling op basis van art. 14 Wvgs.
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ten opzichte van beperkt kwetsbare bestemmingen rekening worden gehouden. Over de
mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de richtwaarde wordt in het Btev opgemerkt
‘ (..) dat alleen zwaarwegende belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening, het
vervoer of de economie een afwijking van een richtwaarde kunnen rechtvaardigen. Daarnaast
kan afwijking van een richtwaarde aan de orde zijn bij het opvullen van kleine open gaten in
bestaand stedelijk gebied of bij vervangende nieuwbouw in het kader van de herstructurering
van stedelijk gebied. Daarnaast is ook, conform het Bevi, een verantwoordingsplicht voor het
groepsrisico opgenomen.521
Ook ten aanzien van het vervoer van gevaarlijk stoffen geldt derhalve, net als bij het Bevi, dat
de normen beperkingen opleveren voor ruimtelijke ontwikkeling522 en nabij de transportroute.
Wel wordt met een zekere ‘gebruiksruimte’ voor het transport rekening gehouden.523 Er is geen
afwijking mogelijk van de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico (vertaald in de vaste
veiligheidsafstanden) ten opzichte van kwetsbare bestemmingen.

5.4.2 Buisleidingen
Ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is op 1 januari 2011
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden, waarin normen voor
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico bij buisleidingen zijn gegeven.524 Aanleiding
voor het vaststellen van het Bevb was onder meer de beperkte doorwerking van het beleid
(en afstandseisen) voor de externe veiligheid van buisleidingen naar de ruimtelijke ordening.525
In veel bestemmingsplannen zijn bestaande buisleidingen niet opgenomen.526 Het Bevb is van
toepassing op het vervoer door buisleidingen van stoffen die zijn aangewezen bij ministeriele
regeling (art. 2 lid 1 Bevb).

Risiconormen; belangrijke rol voor exploitant
Het besluit sluit in belangrijke mate aan bij het Bevi (wat betreft begrippen en hoogte van
de normen). Zo is in art. 6 Bevb bepaalt dat het plaatsgebonden risico voor een kwetsbaar
object, veroorzaakt door een buisleiding, niet hoger mag zijn dan 10-6 per jaar. Het bijzondere
is echter dat het Bevb zich in belangrijke mate richt op de exploitant van de buisleidingen.

521

Aanvullend kent het Btev ook een verantwoordingsplicht voor het zgn. ‘plasbrandrisico’ (art. 8 Btev). Dit
betreft ongevallen met zeer brandbare vloeistoffen, zoals benzine.
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Stb. 2013, 465, p. 16.
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Zie ook Faber & Geerts (2010), p. 413-416.
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Stb. 2010, 686.
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Advies van M.E.E. Enthoven, Samen voor de buis. Advies over het dossier buisleidingen, Den Haag 21
december 2004 (te raadplegen via www.rijksoverheid.nl), zie ook NvT, p. 10, Stb. 2010, 686. Uitgebreid: De
Wind-Middel (2015).
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Aldus de NvT bij het Bevb, Stb. 2010, 686, p. 20.
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Zo wordt de verantwoordelijkheid in saneringssituaties bij de exploitant van de buisleiding
gelegd. De exploitant moet er zorg voor dragen dat indien een bestaande buisleiding een hoger
plaatsgebonden risico dan 10-6 voor een kwetsbaar object of geprojecteerd kwetsbaar object
veroorzaakt, deze waarde binnen drie jaar nadat het Bevb van toepassing is, niet meer wordt
overschreden (art. 17 Bevb).527 Blijkens de NvT is het risico van een buisleiding afhankelijk van
onder meer de wanddikte van de leiding en de diepteligging.528 Op onder meer deze punten
kan de exploitant derhalve maatregelen treffen om het risico te verkleinen. In het Bevi (en in de
algemene systematiek van hoofdstuk 5 Wm) ligt de verantwoordelijkheid anders; deze wordt
bij het bevoegd gezag gelegd. Ook bij de aanleg of vervanging van een buisleiding heeft de
exploitant een verantwoordelijkheid: hij moet er zorg voor dragen dat het plaatsgebonden
risico van de buisleiding op een afstand van 5 meter vanuit het hart van de buisleiding (de zgn.
‘belemmeringenstrook’) niet hoger is dan 10-6 per jaar.

Doorwerking naar ruimtelijke besluitvorming
Met betrekking tot de doorwerking naar de ruimtelijke besluitvorming is in het Bevb allereerst
bepaald dat in een bestemmingsplan of inpassingsplan de ligging van de aanwezige buisleidingen
alsmede de daarbij behorende belemmeringenstrook529 ten behoeve van het onderhoud van de
buisleiding moet weergeven (art. 14 lid 1 jo. art. 1 lid 2 Bevb). De buisleiding kan als hoofdbestemming
of als dubbelbestemming worden opgenomen.530 Ten aanzien van de belemmeringenstrook mag
het bestemmingsplan geen nieuwe bestemmingen bevatten die het oprichten van bouwwerken
toestaan (art. 14 lid 2 onder a Bevb). Er is derhalve binnen de belemmeringenstrook geen
bebouwing toegestaan, tenzij een omgevingsvergunning wordt verleend. Deze mogelijkheid is in
art. 14 lid 3 Bevb echter beperkt: bebouwing mag de veiligheid van de buisleiding niet schaden en
kwetsbare objecten zijn uitgesloten. Voorts is in art. 11 Bevb de doorwerking van de risiconormen
naar het bestemmingsplan of inpassingsplan (art. 1 lid 2 Bevb) geregeld. Bij vaststelling van
een bestemmingsplan of inpassingsplan op grond waarvan de buisleiding of de aanleg, bouw of
vestiging van een kwetsbaar object wordt toegelaten moet een grenswaarde van 10-6 per jaar in
acht worden genomen met betrekking tot het plaatsgebonden risico voor kwetsbare objecten. Ten
aanzien van beperkt kwetsbare objecten dient rekening te worden gehouden met de richtwaarde
van 10-6 per jaar. De bestemmingsplannen dienen binnen vijf jaar na de datum van inwerkingtreding
van het Bevb in overeenstemming te worden gebracht met het besluit.531

527

De saneringsplicht geldt niet voor beperkt kwetsbare objecten of bij overschrijding van het groepsrisico.
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NvT bij Bevb, Stb. 2010, 686, p. 22.
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Deze belemmeringenstrook bedraagt ten minste vijf meter aan weerszijden van een buisleiding, gemeten
vanaf het hart van de buisleiding (art. 14 lid 1 Bevb).
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Stb. 2010, 686, p. 43.
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Het Bevb is mede gebaseerd op art. 4.3 lid 1 Wro; er is derhalve voor een afwijkende termijn gekozen (de
normale termijn is 1 jaar ingevolge art. 4.3 lid 2 Wro).
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Ook bij de afwijking van het bestemmingsplan of beheersverordening door middel van de
omgevingsvergunning moeten de grenswaarden in acht worden genomen respectievelijk
rekening worden gehouden met de richtwaarden (art. 11 lid 4 Bevb). De beheersverordening en
de wijziging en uitwerking van het bestemmingsplan zijn niet aangewezen als bevoegdheden
waarbij de risiconormen in acht moeten worden genomen. Volgens Schonis houdt dit in dat een
uit te werken of te wijzigen bestemming geen kwetsbare objecten binnen de risicocontour mag
mogelijk maken.532 Dit lijkt mij inderdaad uit de systematiek van het Bevb te volgen, helemaal
duidelijk is het echter niet, de wetgever had hier duidelijkheid kunnen verschaffen. Ook het Bevb
kent een verantwoordingsplicht ten aanzien van het groepsrisico (art. 12 Bevb). Daarbij is onder
meer van belang dat ook andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager
groepsrisico worden bezien en verantwoord in de plantoelichting.533 Opvallend is hier de rol
van de minister van I en M. Ingevolge art. 5 lid 1 Bevb kan de minister de exploitant verplichten
maatregelen te nemen teneinde het groepsrisico te verlagen. Het gemeentebestuur is derhalve
afhankelijk van de minister voor het treffen van maatregelen. De vraag is of dit strookt met de
bevoegdheidsverdeling op grond van de Wro.534

Cumulatie van risico’s
In tegenstelling tot het Bevi kent het Bevb een expliciete bepaling betreffende de cumulatie
van risico’s. Ingevolge art. 11 lid 3 Bevb moet bij het vaststellen van bestemmingsplannen ook
rekening worden gehouden met risicoverhogende objecten in de directe omgeving van de
buisleiding. Wat een risicoverhogend object is wordt evenwel niet gedefinieerd in het besluit.
In de NvT wordt het voorbeeld van een windturbine gegeven, die bij omvallen (en daarmee een
beschadiging van de leiding veroorzaakt) een risicoverhogend effect heeft.535 Hoe de toetsing
aan het plaatsgebonden risico in dergelijke gevallen moet plaatsvinden, wordt niet toegelicht
in het Bevb.536 In hoeverre zo’n cumulatie van risico’s gevolgen heeft voor aan te houden
veiligheidsafstanden is dan ook niet duidelijk.
Geconcludeerd moet worden dat het Bevb harde grenzen stelt aan de ruimtelijke besluitvorming.
Binnen de belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijden van de buisleiding is immers
geen kwetsbare bebouwing, zoals woningbouw, toegelaten. Voor nieuwe buisleidingen moet
de risicocontour binnen de belemmeringenstrook van 5 meter liggen. Bestaande buisleidingen
kunnen een grotere risicocontour hebben. Deze risicocontouren moeten doorwerken in nieuwe

532

Schonis (2010), p. 753-757 (i.h.b. p. 755).

533

Zie voor een voorbeeld waar het mis ging: ABRvS8 februari 2012, M en R 2012, 57.

534

Schonis (2010), p. 757.

535

Stb. 2010, 686, p. 40.

536

Faber en Geerts (2010), p. 216.
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en bestaande bestemmingsplannen. De bestaande bestemmingsplannen dienen binnen vijf jaar
na inwerkingtreding van het Bevb te worden aangepast. Daarmee kunnen deze buisleidingen
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen knelpunten opleveren voor beoogde ruimtelijke
ontwikkelingen. Wel is er een duidelijke rol voor de exploitant. In saneringssituaties wordt de
oplossing in beginsel niet gezocht in het beperken van en ruimtelijke ontwikkeling, maar dient
de exploitant de risico’s door middel van het treffen van maatregelen te beperken.

6. Geluidhinder
6.1 Inleiding
Geluidhinder is een belangrijk milieuthema in het stedelijk gebied. De geluidhinder is
afkomstig van verschillende bronnen, zoals bedrijven, buren, wegverkeer, treinen en trams.
Uit het Compendium voor de Leefomgeving blijkt dat 40% van de bevolking aangeeft ‘last’ of
‘soms last’ te hebben van geluid van verkeer (vlieg, spoor- en/of wegverkeer) en/of industrie
of bedrijven. De belangrijkste bron van ‘ernstige hinder’ is het wegverkeer. Met name binnen
het bebouwd gebied, waar het lastig is geluidwerende voorzieningen aan te brengen, is de
geluidbelasting toegenomen. 537
Het belang van het beperken van geluidshinder in de woon- en werkomgeving is ook vanuit
gezondheidsoogpunt evident. Uit onderzoek van onder meer de Gezondheidsraad538 en de
WHO539 blijkt dat een te hoge geluidsbelasting tot gezondheidsproblemen kan leiden.

Nationale regelgeving
In het Nederlandse recht zijn in verschillende regelingen normen voor geluidhinder
opgenomen.540 Geluidsnormen zijn te vinden in de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer,
het Bouwbesluit en het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn er geluidsnormen opgenomen in
circulaires die als hulpmiddel kunnen dienen bij de vergunningverlening. Anders dan de normen

537

www.compendiumvoordeleefomgeving.nl.

538

Gezondheidsraad (2004).

539

H. Niemann, C. Maschke, Noise effects and morbidity. WHO Lares, WHO, 2004, te raadplegen via: http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/105144/WHO_Lares.pdf.

540

In dit onderzoek blijft de regelgeving voor toestellen buiten beschouwing (hoofdstuk 9 Wm). Deze
regels voor bijvoorbeeld gazonmaaimachines, motorvoertuigen of luchtkussenvoertuigen bevatten
veelal emissie-eisen en regels voor typekeuringen en zijn vaak een uitwerking van Europese richtlijnen.
Ze bevatten geen belemmeringen voor de totstandkoming van een compacte stad. Burenlawaai is een
ander onderwerp dat hier verder niet wordt besproken. Deze lawaaibron wordt niet via het milieurecht
gereguleerd. Hoewel het een belangrijke bron van hinder kan zijn voor de bewoners van een compact
gebouwde stad, leidt het niet tot absolute belemmeringen voor realisering van een compacte stad. Ook de
regelgeving voor luchtvaart blijft buiten beschouwing.
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voor externe veiligheid, zijn de normen voor geluidhinder niet gebaseerd op hoofdstuk 5 Wm.
De geluidsnormen vinden hun doorwerking in zowel het milieu- als het ruimtelijke spoor.

Europese regelgeving
Ook op Europees niveau wordt het belang van de bestrijding van geluidhinder onderkend. Op
het gebied van het voorkomen en beperken van geluidhinder bestaan verschillende Europese
richtlijnen. Dit betreft vooral richtlijnen waarin productnormen zijn vastgesteld met het oog
op de interne markt.541 Een bredere aanpak van de bestrijding van geluidhinder op Europees
niveau wordt beoogd met richtlijn 2002/49 inzake de evaluatie en de beheersing van het
omgevingslawaai.542 De focus ligt daarbij op het stedelijk gebied. Deze richtlijn beoogt een
gemeenschappelijke aanpak voor de beheersing van het omgevingslawaai en bevat onder meer
een harmonisering van de dosismaten voor geluidhinder en verplichtingen voor de lidstaten
tot het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen ter bestrijding van geluidhinder.
De richtlijn gaat er daarbij vanuit dat op nationaal niveau grenswaarden of andere door de
lidstaten gekozen criteria worden vastgesteld ten aanzien van geluidhinder. Zoals in par. 2 van
dit hoofdstuk reeds aangegeven heeft het begrip ‘grenswaarde’ in de richtlijn omgevingslawaai
een andere juridische betekenis dan op nationaal niveau. Uit de definitiebepalingen van art. 3
richtlijn omgevingslawaai blijkt dat het gaat om een geluidwaarde bij overschrijding waarvan
de bevoegde instanties maatregelen ‘in overweging nemen’. Het hoeft derhalve niet een norm
te betreffen die ‘in acht moet worden genomen’; de richtlijn laat ruimte voor een afweging
(vergelijk de milieukwaliteitsnorm als richtwaarde). De in de actieplannen op te nemen
maatregelen moeten in het bijzonder zijn gericht op problemen ten aanzien van geluidhinder
die worden bepaald aan de hand van die nationale grenswaarden of criteria (art. 8 lid 1 en
lid 2 richtlijn omgevingslawaai). De richtlijn bevat derhalve geen eigen normstelling voor
geluidhinder en speelt in die zin ten aanzien van de nationale geluidhindernormen geen rol.

Begrip ‘geluidhinder’
In de Europese richtlijn omgevingslawaai staat de term ‘omgevingslawaai’543 centraal. De
richtlijn geeft een brede definitie van dit begrip; in beginsel vallen alle menselijke activiteiten die
ongewenst of schadelijk geluid voortbrengen onder deze definitie.544 Het begrip ‘geluidhinder’

541

Zie bijvoorbeeld richtlijn 70/157/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten
betreffende het toegestane niveau geluidsniveau van de uitlaatinrichtingen van motorvoertuigen.

542

Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de
beheersing van omgevingslawaai, PB EG L 189/13.

543

Althans zo is het begrip ‘environmental noise’ in de Nederlandse versie vertaald.

544

Art. 3 onder a richtlijn omgevingslawaai. Art. 2 lid 1 richtlijn omgevingslawaai bevat een aantal
uitzonderingen zoals burenlawaai, lawaai op de arbeidsplaats en lawaai veroorzaakt door de eraan
blootgestelde zelf.

153

4

komt wel voor in de definitiebepalingen, maar dan specifiek in relatie tot het begrip hinder
dat wordt omschreven als ‘mate van geluidhinder voor de gemeenschap als bepaald met
veldonderzoek.’ In ons nationale recht bevat de Wet geluidhinder in art. 1 een definitie van
het begrip ‘geluidhinder’: ‘gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid.’ Ook het begrip
‘geluid’ wordt omschreven in art. 1 Wgh: ‘met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen’.
Opvallend is dat in de Nederlandse regelgeving geluidhinder is gekoppeld aan het nog uit de
Hinderwet afkomstige begrip ‘hinder’. Ook de nationale omschrijving van geluidhinder is zo
op het eerste gezicht zeer ruim. Een nadere concretisering vindt plaats door middel van de
normstelling in de verschillende regelingen en circulaires.

Referentieniveau van het omgevingsgeluid
Op deze plaats is het reeds goed om op te merken dat bij die concretisering met name bij de
omgevingsvergunningverlening voor inrichtingen het zogenoemde ‘referentieniveau van het
omgevingsgeluid’ van belang is. Dit referentieniveau wordt in de Handreiking industrielawaai
omschreven als de ‘hoogste waarde van het niveau van het omgevingsgeluid, dat 95% van
de tijd wordt overschreden (L95) of het Laeq van het wegeverkeer min 10 Db.’545 Ook in het
Activiteitenbesluit wordt dit begrip gehanteerd als ondergrens voor een afwijkingsmogelijkheid
van de normale geluidsnormen.546 Ook in ruimtelijke besluitvorming kan het referentieniveau
van het omgevingsgeluid een rol spelen.547 Veel hangt in dergelijke gevallen dus af van het reeds
bestaande omgevingsgeluid.
In het navolgende komt de normstelling voor geluidhinder in de verschillende regelingen aan
de orde en de betekenis van de geluidsnormen voor ruimtelijke keuzes. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen de normen voor geluidhinder vanwege inrichtingen (6.3) en de
normen voor geluidhinder vanwege wegen en spoorwegen (6.4). Eerst wordt, net als bij de
andere milieucompartimenten, evenwel aandacht besteed aan de te beschermen objecten in
deze regelingen (6.2).

6.2 Beschermde objecten
In de Wgh, het Activiteitenbesluit en in hoofdstuk 11 Wm wordt de normstelling voor geluidhinder
expliciet gekoppeld aan specifieke geluidsgevoelige objecten. De voorgeschreven maximale
geluidsbelasting geldt alleen ter plaatse van deze geluidsgevoelige objecten. Ook bij de Wabovergunningverlening en in de ruimtelijke besluitvorming dient bescherming te worden geboden
ten aanzien van geluidhinder. De objecten die worden beschermd blijken te verschillen.

545

Handreiking industrielawaai 1998, p. 62.

546

Zie at. 2.17 lid 9 Activiteitenbesluit.

547

Zie voor een willekeurig voorbeeld: ABRvS 21 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU8883.
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De Wet geluidhinder biedt bescherming aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en
geluidsgevoelige terreinen. Dit onderscheid is gemaakt omdat voor de verschillende objecten
een gedifferentieerde normstelling geldt. Andere geluidsgevoelige gebouwen zijn bijvoorbeeld
onderwijsgebouwen en ziekenhuizen.548 Andere geluidsgevoelige terreinen zijn o.m. ligplaatsen
in het water.549 De Wgh geeft daarbij uitzonderingen die samenhangen met het daadwerkelijke
gebruik van het gebouw. Zo wordt de geluidsbelasting van de gevel van een school of medisch
kleuterdagverblijf buiten beschouwing gelaten voor zover het gebouw in de avond en de nacht
niet als zodanig wordt gebruikt.550 Een dergelijke uitzondering kent de regelgeving inzake
externe veiligheid bijvoorbeeld niet, daar maakt het voor de toepasselijkheid dus niet uit of
een chloortrein ’s nachts of overdag langsrijdt. Verschillende begrippen zal het bevoegd gezag
in concrete situaties nader moeten invullen.551 Bij woningen wordt, anders dan voorheen,
uitgegaan van de planologische status van het gebouw (art. 1 Wgh). Het feitelijke gebruik is dus
niet relevant.552 Andere objecten, zoals kantoren worden niet beschermd tegen geluidhinder op
basis van de Wgh, deze vallen immers niet binnen de definitiebepalingen van de Wgh. De Wgh
kent derhalve een vrij strikte omschrijving van de te beschermen objecten.
In hoofdstuk 11 Wm wordt een andere terminologie gehanteerd dan in de Wgh. Centraal staat
het begrip ‘geluidsgevoelig object’ (art. 11.1 lid Wm). Er wordt geen onderscheid gemaakt
naar woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, omdat
hoofdstuk 11 Wm, anders dan de Wgh, geen gedifferentieerde normstelling kent voor de
verschillende objecten. In het Besluit geluid milieubeheer wordt een definitie gegeven van de
geluidgevoelige objecten (art. 2 Bgm). Dit betreft onder meer woningen, onderwijsgebouwen
en kinderdagverblijven.
In het Activiteitenbesluit wordt het begrip ‘gevoelig object’ gehanteerd als verzamelnaam
voor gevoelige gebouwen en gevoelige terreinen (art. 2.17 jo. art. 1.1 Activiteitenbesluit).
Daarbij is aangesloten bij de begrippen in de Wgh. De te beschermen objecten ten aanzien van
geluidhinder zijn in beginsel derhalve hetzelfde.553

548

Art. 1 Wgh jo. Art. 1.2 lid 1 Bgh.

549

Art. 1 Wgh jo. Art. 1.2 lid 3 Bgh.

550

Art. 1b lid 1 Wgh, zie ook art. 1b lid 3 Wgh.

551

Denk bijvoorbeeld aan een begrip als ‘medische centra’.

552

Voor de inwerkingtreding van de Wet plattelandswoningen was het feitelijke gebruik bepalend. De
wetgever heeft er voor gekozen in alle gevallen consequent uit te gaan van de planologische status,
Kamerstukken II 2011/12, 33 078, nr. 3, p. 17.

553

Art. 2.20 lid 4 Activiteitenbesluit maakt het wel mogelijk om bij maatwerkvoorschrift te bepalen dat de
geluidsnorm op een andere door het bevoegd gezag aan te wijzen plaats geldt.
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De Wabo bevat geen omschrijving van te beschermen geluidgevoelige objecten. Bij de te
beschermen objecten tegen geluidhinder wordt voor zover het de omgevingsvergunning
voor een inrichting betreft een eigen criterium gehanteerd.554 Dit criterium is ruimer dan het
beschermingsbereik van de Wgh. De Afdeling bestuursrechtspraak overweegt dat sprake is van
een geluidsgevoelig gebouw in de zin van de Wm als er gedurende een langere periode van de
dag mensen verblijven. Expliciet overweegt de Afdeling daarbij dat de Wet geluidhinder niet
van overeenkomstige toepassing is.555 Dit betekent dat bijvoorbeeld een een vakantiepark556
of een kantoor onder omstandigheden ook als een geluidgevoelig gebouw moet worden
aangemerkt in het kader van de vergunningverlening.557 Dit betekent evenwel niet dat de in het
kantoor verblijvende personen dezelfde bescherming dienen te verkrijgen als in het geval het
een woning betreft, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Het bevoegd gezag komt hierbij
beoordelingsvrijheid toe.
Ook in de ruimtelijke besluitvorming wordt een ruimere invulling gegeven aan het begrip
gevoelige objecten dan in de Wgh. Van belang is dat er een goed woon- en leefklimaat wordt
gegarandeerd. Zoals in hoofdstuk 3 al is geconcludeerd heeft het begrip een goede ruimtelijke
in dit verband een zelfstandige betekenis. Zo kan volgens jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak een terras bij een wegrestaurant558 of een recreatiewoning559 in het kader
van de ruimtelijke besluitvorming wel bescherming tegen geluidhinder toekomen.560 Daarbij
maakt het niet uit dat deze objecten in de Wgh niet worden aangemerkt als geluidsgevoelig
object. Er is geen eenduidig criterium dat de Afdeling hierbij hanteert. In een uitspraak van 4
november 2009 lijkt de Afdeling aan te sluiten bij het criterium dat in het kader van de Wmvergunningverlening wordt gehanteerd en beziet de Afdeling of in het desbetreffende gebouw
‘regelmatig gedurende een langere periode van de dag mensen verblijven’. In andere uitspraken
wordt dit criterium evenwel niet gehanteerd.561
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Mij is nog geen jurisprudentie bekend waarin dit begrip aan de orde is bij de omgevingsvergunningverlening
voor een inrichting.
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ABRvS 12 april 2006, nr. 200506766/1.
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ABRvS 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3109.

557

ABRvS 2 september 2009, BR 2010, 21 m.nt. T.D. Rijs.
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ABRvS 17 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AX2136.

559

ABRvS 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:216.

560

Zie over de aanvullende werking van de ruimtelijke ordening met betrekking tot het begrip woonschip:
Benhadi (2016).

561

Zie ook uitgebreid de annotatie van Rijs bij ABRvS 4 november 2009, BR 2010, nr. 22.
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Conclusie beschermde objecten
Geconcludeerd moet worden dat de Wgh, hoofdstuk 11 Wm en het Activiteitenbesluit een
beperktere groep objecten beschermd dan de gevoelige objecten die worden beschermd in
het kader van de besluitvorming op grond van de Wabo en de ruimtelijke besluitvorming. De
bescherming in de verschillende kaders is bovendien niet eenduidig. Indien een object wel in
het kader van de Wabo-vergunningverlening als geluidgevoelig wordt aangemerkt en niet in het
kader van de ruimtelijke besluitvorming kan dit lastige consequenties hebben.562 Bij uitbreiding
van de inrichting zou hier bijvoorbeeld tegen aan kunnen worden gelopen.

4

6.3 Normen voor geluidhinder vanwege inrichtingen
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde de Wet geluidhinder (6.3.1), de
Handreiking industrielawaai (6.3.2) en het Activiteitenbesluit (6.3.3).

6.3.1 Wet geluidhinder
6.3.1.1 Toepassingsgebied
De normen voor geluidhinder afkomstig van inrichtingen zoals opgenomen in de Wgh
zien specifiek op industrieterreinen waar zich, kort door de bocht gezegd, blijkens het
bestemmingsplan zogenoemde grote lawaaimakers mogen vestigen. Deze inrichtingen die
in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken zijn aangewezen art. 2.1 lid 3 Bor jo.
Bijlage I onderdeel D Bor. Voor industrieterreinen waarop de grote lawaaimakers zich mogen
vestigen geldt dat rond het terrein een zone moet worden vastgesteld door de gemeenteraad,
waarbuiten de geluidsbelasting afkomstig van het terrein niet hoger mag zijn dan 50 dB(A).563
Ter illustratie: in een rustige straat is het gemiddelde geluidsniveau 48 dB, op 25 meter afstand
van een startend straalvliegtuig ca. 140 dB.564

6.3.1.2 Geluidhindernomen Wet geluidhinder

Voorkeursgrenswaarden
Centraal in de Wgh staan de zogenoemde voorkeursgrenswaarden voor de geluidsbelasting
afkomstig van industrie, wegen en spoorwegen.565 In beginsel mag de geluidsbelasting
van de gevel van een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming (o.a. scholen en

562

Zie voor een voorbeeld waarbij een probleem ontstond doordat een wasstraat niet langer
vergunningplichtig was, maar onder de werking van het Activiteitenbesluit viel. Een nabijgelegen
kantoor was wel beschermd in het kader van de omgevingsvergunning en niet in het kader van het
Activiteitenbesluit, (betrof een civiele zaak, ECLI:NL:RVS:RBGEL:2014:1806.

563

Art. 40 Wgh.

564

Voorbeelden afkomstig uit Kamerstukken II 2009/10, 32 252, nr. 3, p. 9.

565

Op de geluidhindernormen voor wegen en spoorwegen wordt in par. 6.4 nader ingegaan.
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ziekenhuizen, zie hiervoor) niet hoger zijn dan deze grenswaarde. De voorkeursgrenswaarden
in de Wgh hebben een andere juridische status dan de milieukwaliteitseisen in de vorm van
grenswaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 Wm, daar er in bepaalde omstandigheden van mag
worden afgeweken.
De voorkeursgrenswaarden worden derhalve niet als uiterste grens gehanteerd in de Wgh. Al
van oudsher is er plaats voor een bestuurlijke afweging in de systematiek van geluidsnormen.
Zo werd in het Indicatief Meerjarenprogramma milieubeheer 1985-1989 reeds opgemerkt over
het systeem van voorkeursgrenswaarden en hogere waarden:
‘In deze normstelling komt een politieke keuze tot uiting voor de mate waarin bescherming tegen
geluid dient plaats te vinden. Dit betekent dat de geldende normstelling niet een uit akoestisch
oogpunt optimale situatie weergeeft, maar dat deze een resultaat is van een afweging tussen
niet alleen milieuhygiënische maar ook andere maatschappelijke belangen.’566

Hogere waarden (waar ook weer van kan worden afgeweken)
Als niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde maakt de Wgh het mogelijk om af
te wijken van deze waarde voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de
geluidszone en, per geluidgevoelig object, een zogenoemde ‘hogere waarde’ vast te stellen. Het
vaststellen van een hogere waarde maakt het mogelijk om woningen en andere geluidgevoelige
bestemmingen te realiseren binnen de geluidszone (of andersom: industrie is toch mogelijk
bij aanwezigheid geluidgevoelige bestemmingen). Het moet dan gaan om situaties waarin
de mogelijke maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting onvoldoende
doeltreffend zullen zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige,
verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard (art. 110a lid 5 Wgh). B en W (of in
uitzonderingssituaties GS) moeten motiveren waarom zij gebruik maken van de bevoegdheid
tot het stellen van hogere waarden. De hoogte van de ‘hogere waarde’ is begrensd, in de Wgh
zijn hiervoor maximale waarden gegeven (zie bijv. art. 45 Wgh). Hier zij er reeds op gewezen
dat in het kader van de Interimwet Stad-en-milieubenadering onder strikte voorwaarden ook
van de hogere waarde kan worden afgeweken ten behoeve van het vestigen van woningen
of het vestigen of verplaatsen van kleinschalige bedrijvigheid (art. 1c Wgh). Voorts biedt de
Wgh de mogelijkheid om voor nieuw te bouwen woningen rond industrieterreinen met
zeehavengebonden activiteiten een hogere waarde vast te stellen, indien de woningen worden
gebouwd in het kader van een herstructurering, planmatige verdichting of beperkte uitbreiding
van bestaande woongebieden.567

566

Kamerstukken II 1984/85, 18602, nrs. 1-2, p. 51.

567

Art. 50 Wgh en art. 60 Wgh.
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Sinds een wetswijziging in 2007 zijn in de meeste gevallen B en W bevoegd de hogere waarde
vast te stellen.568 Voorheen waren GS hiertoe bevoegd. Met deze decentralisatie werd beoogd
de bevoegdheid op het bestuursniveau te leggen waar de verschillende belangen op het
gebied van milieu en ruimtelijke ordening het meest direct kunnen worden afgewogen.569 Uit
een onderzoek van de VROM-inspectie uit 2009 blijkt overigens dat gemeentebesturen veelal
zonder gedegen motivatie kiezen voor het vaststellen van hogere waarden. Slechts incidenteel
wordt besloten om maatregelen te treffen waarmee de geluidsbelasting op de woning zo
laag mogelijk wordt gehouden. In het rapport wordt gesteld dat er geen prikkel lijkt te zijn
om maatregelen te treffen en de geluidbelasting op de gevels zo laag mogelijk te houden.
Als mogelijke oorzaken noemt het rapport dat geluidafwegingen pas in de eindfase van het
planproces een plek krijgen en dat het in de praktijk nauwelijks voorkomt dat belanghebbenden
bezwaar maken. Het besluit wordt genomen in de planfase en dan zijn er veelal nog geen
bewoners bekend.570
De Crisis- en herstelwet heeft het overigens mogelijk gemaakt om hogere waarden vast te
stellen bij uitwerkings- of wijzigingsplan (art. 3.18 Chw). De Wgh schrijft voor dat de hogere
waarde wordt vastgesteld voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Omdat de hoogte
van de geluidsbelasting dan vaak nog onzeker is, wordt dan volgens de MvT bij de Chw veelal
voor een worst case benadering gekozen. Die komt dan veelal neer op de maximaal mogelijke
ontheffingswaarde.571 Of deze benadering daadwerkelijk tot een selectievere toepassing van
het vaststellen van hoger waarden leidt, is niet duidelijk.

Ondergrens: binnennorm
Naast de voorkeursgrenswaarden en maximale hogere waarden is een uiterste grens gegeven
voor de geluidsbelasting binnen de woning. Deze uiterste grens betreft de geluidsbelasting
binnen de woning met gesloten ramen en is in de meeste gevallen 35 dB(A).572

Cumulatie van geluidhinder
Wat betreft de cumulatie van geluidhinder moet worden opgemerkt dat de geluidsnormen ten
aanzien van een gezoneerd industrieterrein juist zien op de cumulatieve geluidsbelasting van de
inrichtingen gelegen op het terrein. Buiten de zonegrens mag de waarde van 50 dB(A) immers
niet worden overschreden. Dit gaat evenwel om de geluidhinder afkomstig van een soort
bron (industrie). Indien geen sprake is van Wgh-situatie zal de cumulatieve geluidsbelasting
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Stb. 2006, 350.
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Kamerstukken II 2004/05, 29879, nr. 3, p. 7.
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VROM-inspectie (2009) te raadplegen via www.rijksoverheid.nl. Mij is geen recenter onderzoek bekend.
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Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 91.
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Art. 111 Wgh e.v.
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via de ruimtelijke ordening moeten worden gereguleerd (zie hieronder). De Wgh kent geen
getalsmatige normen voor de cumulatie van verschillende soorten bronnen. Wel voorziet de
Wgh, anders dan bijvoorbeeld de regelgeving op het terrein van externe veiligheid, in een
beoordelingsverplichting indien sprake is een cumulatie van geluidsbelasting van verschillende
Wgh-bronnen (gezoneerd industrieterrein, wegen en spoorwegen) bij een woning, ander
geluidsgevoelig gebouw of terrein. Het bevoegd gezag dient in een dergelijk geval een
akoestisch onderzoek uit te voeren naar de effecten van de samenloop van de verschillende
geluidsbronnen, waarbij ook wordt aangegeven op welke wijze met de samenloop is rekening
gehouden bij de te treffen maatregelen (art. 110f lid 1 Wgh). Deze verplichting is overigens wel
beperkt tot de gevallen waarin voor het geluidgevoelige object een hogere waarde zal worden
vastgesteld en voor datzelfde gevoelige object in de toekomstige situatie de voorkeurswaarde
wordt overschreden (art 110 f lid 2 Wgh). De cumulatie mag niet leiden tot een onaanvaardbare
geluidsbelasting. B en W dienen te beoordelen of hier geen sprake van is (art. 110a lid 6 Wgh).573

Definitie begrip ‘gevel’ maakt bouwen op geluidbelaste locaties onder
voorwaarden mogelijk
Op deze plek verdient ook het begrip ‘gevel’ aandacht. Dit begrip is voor de toepassing van de
Wgh een belangrijk begrip: het bepaalt de plaats waar de geluidsbelasting wordt gemeten. Bij
de inwerkingtreding van de Wgh bevatte de wet nog geen definitie van dit begrip. Om te kunnen
bouwen op geluidsbelaste locaties bedachten stedenbouwkundigen allerlei gevelconstructies,
waarvan zij hoopten dat die niet onder het begrip `gevel’ uit de Wgh vielen, zoals bijvoorbeeld
een geluidsscherm vlak voor de echte gevel.574 De ARRS maakte hiermee korte metten en
bepaalde dat dergelijke geluidsschermen ook tot de gevel behoren.575 Later werd toch een
definitie van het begrip `gevel’ in de Wgh opgenomen, waarbij werd aangesloten bij deze
jurisprudentie. Deze definitie luidde als volgt. Een gevel is: `de bouwkundige constructie die
een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak’.
De wens om te kunnen bouwen op geluidsbelaste locaties bleef echter bestaan. Eind 1998 is
om aan deze wens tegemoet te komen het begrip ‘gevel’ aangepast en in de huidige Wgh is
in art. 1b lid 4 bepaalt dat onder ‘gevel’ in de Wgh niet wordt verstaan: ‘ een bouwkundige
constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde
karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting
van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A); alsmede een bouwkundige constructie
waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen
aan een geluidsgevoelige ruimte.’ Een dergelijke zgn. `dove gevel’ wordt dus uitgezonderd
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Zie voor een voorbeeld: ABRvS 28 maart 2012, M en R 2012, 121 m.nt. Claassen-Dales.
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Claasen-Dales (1993), p. 403.
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ARRS 29 september 1986, AB 1987, 259, M en R 1987, p. 294, tB/S 1986, 161.
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van de systematiek van de Wgh. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een zijde van
een woning met ramen die niet kunnen worden geopend. Op de overige gevels van de woning
zijn de grenswaarden van de Wgh wel gewoon van toepassing. Het bouwen op geluidbelaste
locaties, bijvoorbeeld in de onmiddellijke nabijheid van een weg, wordt door deze wijziging
van het begrip `gevel’ onder bepaalde voorwaarden mogelijk gemaakt.576 Voor de realisering
van de idee van de compacte stad biedt deze mogelijkheid derhalve kansen om door middel
van een bouwtechnische oplossing het bouwen op geluidsbelaste locaties mogelijk te maken.
Om art. 1 lid 4 Wgh van toepassing te laten zijn is het wel van belang de uitvoering van de dove
gevels vast te leggen in het bestemmingsplan, bijvoorbeeld in de vorm van een voorwaardelijke
verplichting. Indien deze uitvoering niet is gewaarborgd kan immers, vanwege het limitatiefimperatief stelsel, een omgevingsvergunning voor het bouwen worden verleend zonder dat het
object wordt uitgevoerd met een dove gevel.577
Hoewel ik mij niet aan een stedenbouwkundige discussie wil wagen, moet hierbij wel worden
opgemerkt dat het toepassen van dove gevels wellicht niet in alle gevallen een oplossing zal
bieden. In het Stad en Milieuproject `Scheveningen Haven’ heeft men bijvoorbeeld op bepaalde
locaties het toepassen van dove gevels achterwege gelaten. Redenen hiervoor waren onder
meer dat het toepassen van dove gevels, vanwege de extra gevelisolatie en het toe moeten
passen van geforceerde lucht aan- en afvoer, duurder is dan de traditionele bouwwijze; dat
bij lintbebouwing de woningen beduidend minder diep uitgevoerd kunnen worden dan bij de
traditionele bouwwijze omdat ook eisen gesteld worden aan de doorspuiing van een woning
en dat bij het toepassen van een dove gevel de mogelijkheid om in of bij de woning de zee- en
havenlucht op te snuiven ontbreekt.578

Uit de MvT bij de wijziging van de Wgh in 2007 blijkt dat de regering heeft overwogen of er
nog wel behoefte is aan de uitzondering van de ‘dove gevel’. Als alternatief was met name de
afwijkingsmogelijkheid van de Interimwet stad-en-milieubenadering in beeld gekomen. Er is
echter besloten om de clausule te handhaven.579 Dit besluit wordt in de MvT niet nader toegelicht.
De uitzonderingsmogelijkheid van de dove gevel is in ieder geval makkelijk toepasbaar, voor
de toepassing van de Interimwet stad-en-milieubenadering moet een uitgebreide procedure
worden doorlopen.
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Kamerstukken II 1997/98, 25 905, nr. 3, p. 2.
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ABRvS 11 augustus 2010, JM 2010/104 m.nt. Arents.
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Rapportage Stad & Milieu, Afwijking milieukwaliteitseisen Scheveningen Haven d.d. 1 september 2000,
Gemeente Den Haag, p. 21-22.
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Kamerstukken II 2004/05, 29 879, nr. 3, p. 22.
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6.3.1.3 Betekenis voor ruimtelijke besluitvorming
Er is een sterke relatie tussen de Wgh en de ruimtelijke besluitvorming. Zoals gezegd dient
de gemeenteraad voor industrieterreinen waarop grote lawaaimakers zijn gevestigd, rond het
terrein een zone vast te stellen waarbuiten de geluidsbelasting afkomstig van het terrein niet
hoger mag zijn dan 50 dB(A). Deze zonevaststelling dient gelijktijdig plaats te vinden met de
vaststelling van een bestemmingsplan of inpassingsplan.580 De uitvoering van de voorschriften
van de Wgh krijgt in de ruimtelijke wetgeving vorm in art. 3.3.1 lid 1 Bro waarin is voorgeschreven
dat een bestemmingsplan de ligging en de afmeting van woningen en andere geluidgevoelige
gebouwen en van geluidgevoelige terreinen moet aangeven, die gelegen zijn binnen de zone
van een weg, spoorweg of industrieterrein als bedoeld in de Wgh.
De geluidsbelasting van de gevel van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen binnen
de geluidszone mag in nieuwe situaties in beginsel niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde
van 50 dB(A).581 De breedte van de zone kan de gemeenteraad, aan de hand van een akoestisch
onderzoek,582 zelf bepalen. Hier kan derhalve een afweging worden gemaakt tussen
milieugevoelige bestemmingen en industrie; hoe breder de zone hoe meer ruimte voor de
industrie. Een eenmaal vastgestelde zone mag worden gewijzigd. Het bestemmingsplan zal
dan moeten worden herzien. De wijziging van de zone mag er echter niet toe leiden dat een
gebied waarbinnen een hogere geluidsbelasting vanwege het industrieterrein optreedt dan 50
dB(A) ophoudt van de zone deel uit te maken. Hierbij moet ook de reeds vergunde geluidruimte
(omgevingsvergunningen voor inrichtingen) in acht worden genomen (art. 41 lid 2 Wgh).
De zonevaststelling heeft tot gevolg dat bij de vaststelling van bestemmingsplannen,
wijzigings- en uitwerkingsplannen en een omgevingsvergunning voor afwijking van de
ruimtelijke besluitvorming, die betrekking hebben op gronden binnen de zone, de geluidnormen
in acht moeten worden genomen.583

Inwaartse zonering
Het bevoegde gezag kan bij het bestemmingsplan de bedrijven op het industrieterrein
‘ordenen’ in de zin dat de grote lawaaimakers worden gesitueerd op locaties op het terrein
die worden afgeschermd door akoestisch minder relevante bedrijven. Dit wordt ook aangeduid
als ‘inwaartse zonering’.584 Woningen in de nabijheid van het bedrijventerrein worden zo
beschermd tegen de gecumuleerde geluidsbelasting van alle bedrijven op het bedrijventerrein.
De mogelijkheid (en bestaande praktijk) van inwaartse zonering werd door een enge uitleg van
580

Art. 40 en 41 Wgh. Art. 1 Wgh bepaalt dat onder bestemmingsplan tevens een inpassingsplan wordt
begrepen.

581

Art. 44 Wgh en art. 46 Wgh jo. art. 2.1 Bgh.

582

Art. 42 Wgh.

583

Art. 48 en 49 Wgh.
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Zie Kortmann & Van Oosten (2010), p. 153.
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het begrip ‘industrieterrein’ in jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak evenwel
beperkt.585 De Afdeling legde het begrip industrieterrein zo uit dat bij de vaststelling van de
geluidszone alleen de gronden dienen te worden betrokken waarop ‘grote lawaaimakers’
kunnen worden gevestigd. Door deze uitleg telt de geluidsbelasting van de overige bedrijven
niet mee voor de bepaling van de geluidszone en wordt deze zone kleiner. Gevolg hiervan is
onder andere dat voor woningen buiten de zone de geluidsbelasting kan toenemen omdat
minder bedrijven worden gereguleerd door de geluidszonering.586 De Crisis- en herstelwet
heeft het begrip ‘industrieterrein’ in de Wgh gewijzigd – toegevoegd is dat het gehele terrein
of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van de vestiging van grote lawaaimakers.
Hiermee wordt beoogd het bevoegde gezag beleidsruimte te bieden bij de afbakening van
het industrieterrein.587 Art. 41 lid 4 Wgh biedt de gemeenteraad daarbij de mogelijkheid om bij
apart besluit de grenzen van het gezoneerde industrieterrein vast te leggen. Ook kan worden
gewezen op de mogelijkheid om een geluidverkavelingsplan in het bestemmingsplan op te
nemen.588

6.3.1.4 Betekenis voor omgevingsvergunningverlening voor een inrichting
Bij de omgevingsvergunningverlening aan inrichtingen gelegen op een gezoneerd
industrieterrein moet de geldende grenswaarde op basis van de Wgh in acht worden genomen
(art. 2.14 lid 1 onder c sub 2 Wabo). Toetsing aan de grenswaarde op de geluidszone 50 d(B)A dient
bij de omgevingsvergunningverlening strikt plaats te vinden. De Afdeling bestuursrechtspraak
overweegt in dit verband dat ‘iedere overschrijding, hoe gering ook, wordt beschouwd als een
toevoeging aan de bestaande overschrijding’. Zo leidt een overschrijding van 0,01 dB(A) al
tot weigering van de vergunning589 en zelfs als de nieuwe inrichting bijdraagt aan de sanering
van de geluidsoverlast dient de vergunning te worden geweigerd.590 Dit kan met name tot
problemen leiden indien sprake is van een zogenoemd ‘akoestisch vol’ industrieterrein. Dit zijn
industrieterreinen waarbij de grenswaarde van 50 dB (A) al wordt overschreden. Daarbij is van
belang dat bij de bepaling van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein ook de vergunde
geluidruimte wordt meegenomen.591 Indien zich een nieuwe inrichting op het industrieterrein wil
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Zie o.a. ABRvS 20 mei 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI4503 en ABRvS 13 augustus 2008,
ECLI:NL:RVS:2008:BD9931.
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Zie voor een uitgebreide bespreking van de gevolgen van deze jurisprudentie Kortmann & Van Oosten
(2010).
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Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 89.
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Zie hoofdstuk 3, par. 3.3.
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ABRvS 19 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC7107. Zie ook ABRvS 29 september 2006, Gst. 2007, 47 m.nt.
F.T. Groenewegen en RB ’s-Hertogenbosch 5 oktober 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BT7471.
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ABRvS 14 november 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB7797. Ook Koeman (2010a), p. 8-9.
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Die vergunde geluidruimte hoeft niet volledig te zijn benut.
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vestigen zal de vergunning voor dit bedrijf veelal geweigerd moeten worden omdat sprake
is van een overschrijdingssituatie. Dit maakt het lastiger om bedrijven van elders naar een
industrieterrein te verplaatsen (bijvoorbeeld met het oog op een gewenste ruimtelijke
ontwikkeling). De beslissing om een inrichting te verplaatsen naar een industrieterrein wordt
dan belemmerd door de geluidsnormen.

Flexibiliteit bij akoestisch volle industrieterreinen
Er is gezocht naar oplossingen voor de problematiek van de akoestisch volle industrieterreinen.
Zo mag bij akoestisch volle industrieterreinen tijdelijk een 2 dB(A) hogere waarde worden
vastgesteld (art. 65 Wgh). De Crisis- en herstelwet heeft in dit verband het zogenoemde
‘geluidreductieplan’ als toetsingsgrond voor de vergunningverlening voor inrichtingen
geïntroduceerd (art. 2.1 lid 1 onder c sub 3 Wabo).592 De nieuwe regeling maakt het mogelijk
om de vergunning toch te verlenen indien B en W voor het desbetreffende industrieterrein
een geluidreductieplan hebben vastgesteld. In dat plan dienen de maatregelen te worden
beschreven om binnen vijf jaar de overschrijding van de geluidnormen te verminderen tot
beneden de grenswaarde (art. 67 Wgh). Op dit instrument (en de beperkingen er van) wordt
uitgebreider ingegaan in hoofdstuk 5, par. 8.3. Al eerder was in de Wgh het instrument van
het ‘zonebeheerplan’ geïntroduceerd (art. 164 Wgh), waarin kan worden aangegeven hoe de
zonebeheerder beoogt de beschikbare geluidruimte op het industrieterrein te verdelen (door
middel van geluidverkaveling). De Afdeling oordeelde echter dat een zonebeheerplan geen
grondslag vormt voor weigering van de omgevingsvergunning voor een inrichting indien meer
geluidruimte wordt aangevraagd dan volgens het zonebeheerplan voor het desbetreffende
kavel is bedoeld.593 In de Wm (oud) was niet bepaald,594 noch kon daar volgens de Afdeling uit
worden afgeleid, dat een vergunningaanvraag mede moest worden getoetst aan een krachtens
de Wgh vastgesteld zonebeheerplan. Inmiddels heeft de jurisprudentie hiervoor een oplossing
gebracht. In het bestemmingsplan mag een geluidverkavelingsplan worden opgenomen,
waarmee een verdeling van de beschikbare milieugebruiksruimte op een industrieterrein kan
worden gewaarborgd. 595

6.3.2 Handreiking industrielawaai
Lang niet in alle gevallen is de Wgh van toepassing bij de omgevingsvergunningverlening
voor inrichtingen; deze is immers alleen van toepassing indien sprake is van een gezoneerd
industrieterrein. Voor de beoordeling van geluidhinder van vergunningplichtige inrichtingen
592

Kamerstukken II 2009/10, 32 217, nr. 3, p. 91.
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Zie ABRvS 2 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU3124. Ook: Van der Velden (2007), p. 336. Ook kritisch
Van de Sanden (2008). Bespreking van deze uitspraak: Van de Sanden, TO 2012/2.
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Ook in het toetsingskader van de Wabo is het zonebeheerplan niet als toetsingsgrond opgenomen.
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Zie over deze uitspraak hfdst. 3, par. 3.3.
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die niet zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein worden veelal de Handreiking
Industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998596 en de circulaire Beoordeling
geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari
1996 gehanteerd.597
De Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening bevat een systeem waarbij de
gemeente een eigen beleid vaststelt inzake industrielawaai en vergunningverlening. Dit beleid
zou volgens pag. 5 van de handreiking als volgt kunnen worden ingericht:
`Kern van het beleid zou kunnen zijn dat het grondgebied van de gemeente wordt verdeeld
in gebieden, en dat tenminste voor de relevante gebieden een grenswaarde wordt toegekend.
Op basis van de ervaring kan veelal worden ingeschat wat het achtergrondniveau is in een
bepaald gebied. (..) Het referentieniveau hoeft na het vaststellen van het beleid niet meer bij
een aanvraag voor een vergunning Wet milieubeheer te worden bepaald. Uitgangspunt is dat de
grenswaarde de bovengrens is voor hetgeen in dat gebied kan worden vergund.’

Het beleid kan worden vastgesteld in een aparte gemeentelijke beleidsnota industrielawaai,
maar dit zou ook in een bredere nota geluid, in een gemeentelijk milieubeleidsplan op grond
van hoofdstuk 4 Wm of in een ander breed of integraal beleidskader kunnen gebeuren, zo is
te lezen op pag. 8 van de Handreiking. De gemeentelijke geluidsnota zou zowel betrekking
moeten hebben op inrichtingen met individuele vergunningen als op inrichtingen die vallen
onder een art. 8.40-amvb (in verband met te stellen maatwerkvoorschriften). Het is dus de
bedoeling dat op gemeentelijk niveau een gebiedsgericht geluidsbeleid wordt geformuleerd.
Zo kan er maatwerk worden geboden. Een dergelijke gebiedsgerichte benadering lijkt goed te
passen in het kader van het realiseren van een compacte stad. Zo kan er bij de normstelling in
de gemeentelijke geluidnota specifiek rekening mee worden gehouden dat ook de vestiging
of uitbreiding van inrichtingen in het stedelijk gebied mogelijk wordt gemaakt om zo een
gemengde en compacte bebouwing te realiseren. Aan de geluidnota zal wel een eigen onderzoek
ten grondslag moeten liggen waarbij het heersende geluidsniveau wordt geïnventariseerd en
wordt bezien welke ontwikkelingen van invloed zijn op de geluidskwaliteit. De normen uit de
Handreiking industrielawaai mogen niet domweg worden overgenomen in de gemeentelijke
geluidnota.598
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Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van de minister van VROM van 21 oktober 1998, MBG
98065226.
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Circulaire van de minister van VROM van 29 februari 1996, nr. MBG 96006131, Directoraat-generaal
Milieubeheer, Directie Geluid en Verkeer, DGM/GV/GEO (Stcrt. 44), betreffende geluidhinder veroorzaakt
door het wegverkeer van en naar de inrichting.
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ABRvS 11 november 2005, AB 2006, 162 m.nt. A.B. Blomberg.
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Zolang gemeenten nog geen eigen geluidsnota hebben vastgesteld zal, zo stelt de handreiking
op p. 23, bij het opstellen van geluidvoorschriften gebruik moeten worden gemaakt van de
oude systematiek van de circulaire Industrielawaai.599 Deze systematiek wordt in hoofdstuk 4
van de Handreiking weergegeven.
Ook dit systeem kent een zekere gebiedsgerichte normstelling. Voor een drietal
woonomgevingen - landelijke omgeving, rustige woonwijk met weinig verkeer en een woonwijk
in de stad – worden verschillende streefwaarden aanbevolen, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen de dagperiode (7.00-19.00), avondperiode (19.00 - 23.00) en nachtperiode
(23.00-7.00). Uitgangspunt bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de inrichting is
in dit systeem het `referentieniveau van het omgevingsgeluid’.600 Voor de vaststelling van de
maximaal toegestane equivalente geluidsbelasting moet dit als basis worden gehanteerd.

Het is vaste jurisprudentie dat het bevoegd gezag bij de beoordeling van de vergunningaanvraag
de Handreiking industrielawaai als uitgangspunt mag nemen.601 De aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een inrichting mag worden geweigerd indien de Handreiking als
uitgangspunt wordt genomen en niet aan de in de handreiking opgenomen richtwaarden
wordt voldaan.602 Dat afwijking van de normen uit de handreiking mogelijk is, volgt al uit
de buitenwettelijke status van het document. Ook de normen in de handreiking zelf beogen
flexibiliteit, het zijn richtwaarden die gemotiveerd moeten worden toegepast. Zo is een
overschrijding van de in de Handreiking gehanteerde richtwaarden tot het referentieniveau
van het omgevingsgeluid, blijkens de handreiking, zonder meer mogelijk.603 Ook een verdere
afwijking is geaccepteerd in de jurisprudentie mits sprake is van een bestuurlijk afwegingsproces
waarbij geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol spelen.604 De circulaire Beoordeling
geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening van 29 februari 1996, ook wel de
schrikkelcirculaire genoemd, geeft normen voor geluidhinder veroorzaakt door af- en aanrijdend
verkeer. Voorheen werd deze door de inrichting veroorzaakte indirecte hinder getoetst aan
de circulaire Industrielawaai. Die circulaire was evenwel niet toegesneden op deze vorm van
hinder en leverde in de praktijk problemen op bij de vergunningverlening. Het uitgangspunt
van de circulaire Industrielawaai is immers het bestaande achtergrondgeluidniveau. Vooral
in de nachtperiode, wanneer er weinig ander verkeer is, overschrijdt geluid afkomstig van
599

De circulaire industrielawaai dateert uit 1979, Circulaire van de Minister van Vrom van 4 oktober 1979, nr.
92462 DGMH/G.
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Zie par. 5.1.
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Bijv. ABRvS 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9540.
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ABRvS 13 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1078.
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Aldus ook expliciet de Afdeling bestuursrechtspraak in 27 oktober 2010, JM 2010, 137 m.nt. Arents.
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Zie o.a. ABRvS 16 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM7775.

166

Milieukwaliteitsnormen

het aan- en afrijdend verkeer vaak tot ver buiten het terrein van de inrichting het heersende
achtergrondgeluid. De indirecte hinder bleek daardoor vaak een belemmering voor verlening van
de Wm-vergunning. De schrikkelcirculaire introduceerde een aparte (soepelere) normstelling
voor het aan- en afrijdend verkeer. Hierbij is aansluiting gezocht bij de normstelling uit de Wet
geluidhinder. De circulaire is door de rechter geaccepteerd,605 met uitzondering van het laten
meewegen van nog te treffen isolatiemaatregelen aan woningen of van een redelijk aanbod
daartoe bij de vergunningverlening.606

4

Doorwerking naar de ruimtelijke besluitvorming
De geluidsnormen in de Handreiking industrielawaai en de Circulaire betreffende indirecte
hinder van het wegverkeer van en naar de inrichting worden primair gehanteerd bij de
omgevingsvergunningverlening voor inrichtingen. In het kader van de ruimtelijke besluitvorming
wordt ter beoordeling van de geluidhinder in veel gevallen de VNG-brochure gehanteerd (zie
hierover hoofdstuk 3, par. 3.3). Het bevoegd gezag kan bij de te maken belangenafweging in
het kader van het bestemmingsplan wel aansluiting zoeken bij de factoren genoemd in de
Handreiking Industrielaai, als de richtwaarden uit de brochure niet haalbaar zijn.607 Ook kan de
Handreiking industrielawaai in de ruimtelijke ordeningsprocedure bijvoorbeeld een rol spelen
in het kader van de beoordeling van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan (waarbij de
vraag aan de orde is of de omgevingsvergunning voor een inrichting kan worden verleend).608

Cumulatieve geluidsbelasting
De geluidsnormen uit de Handreiking industrielawaai gelden per inrichting. Dit betekent dat per
inrichting wordt beoordeeld welke voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden
om te voldoen aan de geluidhindernormen indien er een geluidgevoelig object in de nabijheid
van de inrichting is gelegen. Er wordt derhalve in het kader van de vergunningverlening
niet beoordeeld of dit specifieke geluidgevoelige object hinder ondervindt van andere
nabijgelegen geluidveroorzakers (wel moet zoals eerder aangegeven het referentieniveau
van het omgevingsgeluid worden bepaald). De cumulatieve geluidsbelasting dient wel in de
ruimtelijke besluitvorming te worden beoordeeld. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft
geoordeeld dat de cumulatieve geluidsbelasting van bedrijven ruimtelijk relevant is. Er moet
bij de beantwoording van de vraag of een bestemmingsplan zich verdraagt met een goede
ruimtelijke ordening ook worden nagegaan of en in hoeverre het woon- en leefklimaat door

605

Bijv. ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1031.

606

ABRS 24 juni 1997, AB 1997, 298, m.nt. ChB, M en R 1997, nr. 110 m.nt. Claassen-Dales. Zie ook ABRS 26 juli
1999, M en R 2000, 88 m.nt. Claassen-Dales.

607

Bijv. ABRvS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1215, ABRvS 4 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:978, Vz.
ABRvS 11 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL7755.

608

ABRvS 2 december 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK5043.
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cumulatieve geluidhinder vanwege bedrijven zal worden beïnvloed. Het argument dat bij een
bestemmingsplan cumulatieve geluidhinder alleen een rol speelt indien sprake is van een
ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerd bedrijventerrein, vindt volgens de Afdeling geen
steun.609

6.3.3 Algemene regels op basis Wm (niet-vergunningplichtige inrichtingen)
In afdeling 2.8 Activiteitenbesluit zijn bepalingen inzake geluidhinder vanwege nietvergunningplichtige inrichtingen opgenomen. De bepalingen bevatten geluidhindernormen
voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau die van
toepassing zijn op de gevel van gevoelige gebouwen of op een bepaalde afstand vanaf de
grens van een inrichting. De normen zijn verdeeld in tijdsperioden; zo is tussen 07.00 en 19.00
een hogere geluidsbelasting van de gevel vanwege activiteiten van de inrichting (denk bijv.
aan laden en lossen) toegestaan dan in de avond en nacht. Opvallend is dat het effectgerichte
normen betreft, die zich rechtstreeks richten tot de drijver van de inrichting.

Flexibiliteit
Het Activiteitenbesluit biedt ten aanzien van de geluidnormen de nodige flexibiliteit. Zo kunnen
bij maatwerkvoorschrift ‘andere waarden’ worden vastgesteld dan de waarden genoemd
in de art. 2.17 en 2.19 Activiteitenbesluit.610 Dit betekent dat zowel strengere als soepelere
geluidsnormen kunnen worden vastgesteld. Dit biedt mogelijkheden tot maatwerk en kan
daardoor ook een zekere functiemenging vergemakkelijken. Bij het vaststellen van hogere
waarden geldt wel een ondergrens ten aanzien van het maximale toegestane akoestische
geluidsniveau binnen geluidgevoelige ruimten (art. 2.20 lid 2 Activiteitenbesluit). Bij
maatwerkvoorschrift kan overigens niet alleen van de waarden worden afgeweken. Er kunnen
ook maatwerkvoorschriften worden gesteld ten aanzien van de plaats waar de waarden voor
een inrichting gelden of voorschriften waarbij bepaald wordt welke technische voorzieningen
in de inrichting gelden of welke gedragsregels.
Een interessante bepaling is voorts art. 2.19 Activiteitenbesluit,611 waarin de mogelijkheid
wordt geboden om bij gemeentelijke verordening gebiedsgericht afwijkende geluidnormen
te stellen. Anders dan bij de individuele maatwerkvoorschriften geldt in zo’n geval voor alle
inrichtingen binnen het gebied een afwijkende normstelling. Als voorbeeld kan worden
gedacht aan een hogere norm in een horecaconcentratiegebied of een lagere norm in rustig

609

ABRvS 25 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT6129 (Kop Roode Vaart). Zie ook ABRvS 22 december 2010,
ECLI:NL:RVS:2010:BO8321.

610

Art. 2.20 Activiteitenbesluit.

611

Deze bepaling is gebaseerd op art. 8.42b Wm welke bepaling het mogelijk maakt gebiedsgericht
afwijkende normen vast te stellen.
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landelijk gebied.612 Ook hier gelden ondergrenzen; voor het binnenniveau geldt een vastgesteld
geluidsniveau dat niet mag worden overschreden. In de NvT wordt toegelicht dat het effectueren
van het gemeentelijk geluidbeleid via twee stappen dient te verlopen. De gemeentelijke
verordening vormt het kader en geeft de voorwaarden aan op grond waarvan een gebied wordt
aangewezen en de bij de gebiedstypen behorende geluidsnormstelling. De tweede stap is een
concreet gebiedsaanwijzingsbesluit. Tegen dit aanwijzingsbesluit staat bezwaar en beroep
open. Art. 2.19 Activiteitenbesluit is vooralsnog echter niet in werking getreden. Blijkens de
websites van infomil en de VNG wordt dit uitstel veroorzaakt door het feit dat gewacht wordt
op een model gemeentelijke verordening van de VNG. Over deze modelverordening is echter
discussie tussen de VNG en bedrijven vanwege de rechtsbescherming van bedrijven.613
Tot het tijdstip van inwerkingtreding geldt art. 6.16 Activiteitenbesluit, welk artikel de
basis biedt voor de aanwijzing van horecaconcentratiegebieden of een concentratiegebied
voor detailhandel en ambachtsbedrijven ten aanzien waarvan afwijkende normen kunnen
worden vastgesteld.614 Daarbij geldt als ondergrens dat bepaalde binnenniveaus niet mogen
worden overschreden en ook dat het toetsingsniveau niet meer mag bedragen dan het in dat
gebied heersende referentieniveau. Deze laatste voorwaarde is in art. 2.19 Activiteitenbesluit
niet opgenomen en deze bepaling lijkt dan ook, afhankelijk vanzelfsprekend van wat in de
gemeentelijke verordeningen wordt opgenomen, meer flexibiliteit te bieden.
In de NvT bij het Activiteitenbesluit wordt er overigens op gewezen dat primair het
ruimtelijke ordeningsinstrument moet worden ingezet om per deelgebied binnen de gemeente
een bepaalde (akoestische) kwaliteit te bereiken; bijvoorbeeld door in het bestemmingsplan
inrichtingen die doorgaans veel geluid produceren te weren uit bepaalde gebieden.615 Dit lijkt
mij juist. De meerwaarde van de gebiedsgerichte normstelling bij gemeentelijke verordening
(in ieder geval ten aanzien van realisering van de compacte stad) kan er evenwel ook in zitten
dat hogere waarden in een bepaald gebied worden toegestaan en er daardoor sprake kan zijn
van functiemenging. Indien het bestemmingsplan de vestiging van bepaalde bedrijvigheid
toelaat, maar de inrichting niet kan voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit zal
deze immers niet in werking mogen zijn.

612

Stb. 2007, 415, NvT bij Activiteitenbesluit, artikelsgewijze toelichting bij art. 2.19 Barim.

613

www.infomil.nl en www.vng.nl.

614

Deze mogelijkheid bestond reeds onder de ‘oude’ art. 8.40 Wm-amvb’s.

615

Stb. 2007, 415, NvT Activiteitenbesluit, artikelsgewijze toelichting bij art. 2.19 Activiteitenbesluit.
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6.4 Normen voor geluidhinder vanwege wegen en spoorwegen
6.4.1 Wet geluidhinder
De Wgh bevat naast de geluidsnormen voor industrieterreinen ook normen voor geluidhinder
vanwege wegen en spoorwegen. De systematiek komt in belangrijke mate overeen met de
systematiek voor gezoneerde industrieterreinen (ook hier gelden voorkeursgrenswaarden
en kan worden afgeweken door middel van het vaststellen van hogere waarden). Voor een
belangrijk deel kan dan ook worden terugverwezen naar hetgeen is vermeld ten aanzien van de
geluidsnormen vanwege industrieterreinen. Er zijn echter ook verschillen.

Wegen: zones van rechtswege
Langs wegen bevindt zich aan weerszijden een zone van rechtswege die zich uitstrekt vanaf de
as van de weg tot een bepaalde breedte (art. 74 Wgh). Ook de ruimte boven en onder de weg
behoort tot de zone (art. 74 lid 4 Wgh). Een ‘weg’ is daarbij in de Wgh ruim gedefinieerd: ‘voor
het openbaar rij- of ander verkeer openstaande weg of pad, met inbegrip van daarin liggende
bruggen of duikers’.616 De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken van de
weg en van het gebied waar de weg door heen loopt (buitenstedelijk of binnenstedelijk gebied).
Een weg bestaande uit drie rijstroken heeft bijvoorbeeld in het stedelijk gebied een zone van
350 meter, terwijl een weg in het buitenstedelijk gebied bestaande uit drie of vier rijstroken
een zone van 400 meter aan weerszijden heeft. Ook hier geldt dat voor nieuwe woningen of
andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone in beginsel de geluidsbelasting van de
gevel niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde (bij wegen: 48 dB).617 Indien een nieuwe
weg (niet zijnde een rijksweg) bij bestemmingsplan (art. 76 Wgh) of bij omgevingsvergunning
voor afwijking van de ruimtelijke besluitvorming (art. 76a Wgh) dan dienen binnen de zone de
geluidsnormen in acht te worden genomen.
In tegenstelling tot de zones rond een industrieterrein, ligt de breedte van de zone langs een
weg dus vast in de wet. Een nadeel hiervan kan zijn dat de werkelijke geluidsbelasting vanwege
de weg niet overeenstemt met de breedte van de zone. Indien de werkelijke geluidsbelasting
hoger is dan 48 dB heeft dit geen gevolgen voor de breedte van de zone. Ook kan in de loop van
de tijd sprake zijn van een toename van de geluidsbelasting door de groei van het verkeer (voor
rijkswegen is mede met het oog hierop een andere regeling opgenomen in hoofdstuk 11 Wm, zie
nader par. 6.4.2).618 Bij reconstructie van een weg zal wel weer aan de geluidsnormen van de Wgh
moeten worden getoetst. Vanzelfsprekend is relevant wanneer sprake is van een ‘reconstructie’.

616

Art. 1 Wgh.

617

Art. 82 Wgh.

618

Zie over de moeilijke afdwingbaarheid van de geluidsnormen in dergelijke gevallen Claassen-Dales (2007).
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Art. 1 Wgh bevat hiertoe een definitie. Relevante punten zijn dat het een fysieke wijziging van de
weg betreft en er sprake is van een significante toename van de geluidsbelasting (2 Db).
De Wgh maakt een onderscheid tussen de zonering langs wegen in het stedelijk gebied en
buitenstedelijk gebied. De geluidszones van rechtswege zijn in het stedelijk gebied kleiner dan
in het buitengebied en de maximale geluidsbelasting kan in het stedelijk gebied hoger liggen
dan in het buitenstedelijk gebied.619 Een gebied binnen de bebouwde kom langs een auto(snel)
weg wordt daarbij ook aangemerkt als buitenstedelijk gebied. De normen voor dit gebied zijn
dus strenger dan de normen die gelden voor de andere wegen binnen de bebouwde kom. In de
praktijk blijkt deze uitzonderingsclausule belemmeringen op te leveren voor bouwplannen.620
Voor het geval het hierbij echter gaat om vervangende nieuwbouw is door een wijziging van de
Wgh aan dit probleem tegemoet gekomen. De normstelling voor deze situaties is versoepeld.
Reden hiervoor was met name de stagnering van de stadsvernieuwing.621

Spoorwegen
Sinds de inwerkingtreding van hoofdstuk 11 Wm (geluid), zie hierna, ziet de Wgh nog maar
op een beperkt aantal spoorwegen. De aanleg en wijziging van de hoofdspoorwegen wordt
nl. gereguleerd door de regels van hoofdstuk 11 Wm. Alleen de spoorwegen die niet worden
aangemerkt als hoofdspoorwegen (bij randstadrail) vallen nog onder de werking van de Wgh. De
spoorwegen worden aangegeven op een kaart (art. 106 lid 2 Wgh), waarop ook de geluidzones
zijn aangegeven (art. 1.4 Bgh).

6.4.2 Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer
Inmiddels is er in hoofdstuk 11 Wet milieubeheer een nieuw systeem voor geluidsnormen voor
rijkswegen en hoofdspoorwegen geïntroduceerd.622 De wetgever geeft als belangrijkste redenen
voor de introductie van dit nieuwe stelsel de ontoegankelijkheid en complexiteit van de bestaande
geluidregelgeving en de beperkte mogelijkheden om met behulp van de Wgh de toename van
geluidsbelasting door de groei van het wegverkeer te beteugelen.623 Dit laatste punt betreft het
feit dat de toepassing van de Wgh zich beperkt tot de planfase van infrastructuurprojecten en geen
bescherming biedt tegen een (te grote) toename van de geluidsbelasting na deze fase.624
619

Zie voor definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied, art. 1 Wgh.

620

Zie Stad en Milieurapportage, Binnen regels naar kwaliteit, p.39 en bijvoorbeeld het door Amsterdam
aangemelde gebied Bos en Lommerplein, woningbouw rond de A10 (uiteindelijk niet uitgekozen als
experiment).
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Kamerstukken II 1997/98, 25 905, nr. 3, p. 4-5.

622

Stb. 2012, 66.

623

Kamerstukken II 2009/10, 32 252, nr. 3, p. 12-13.

624

In dit verband wordt ook wel gesproken van het ‘handhavingsgat’. Pas bij de vaststelling van een
nieuw bestemmingsplan of de reconstructie van een weg in het kader van de Wgh zal het ‘gat’ (tussen
de toegestane en heersende geluidsbelasting) door het nemen van maatregelen weer moeten
worden gedicht. Zie ook bijlage 6 bij de MvT ‘De werking van de bestaande geluidregelgeving en het
handhavingsgat.’
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De nieuwe geluidsnormen in hoofdstuk 11 Wm zijn in de plaats gekomen van de bestaande
normen uit de Wet geluidhinder voor rijkswegen en hoofdspoorwegen. Een belangrijke
verandering ten opzichte van het bestaande systeem is dat het een combinatie betreft van
emissiegerichte normen en immissiegerichte normen. De emissiegerichte norm is een door het
bevoegd gezag vast te stellen ‘geluidproductieplafond’ voor rijkswegen en hoofdspoorwegen.625
Dit plafond geeft de ten hoogste toegestane geluidproductie op referentiepunten626 langs de
(spoor)weg. Anders dan in de Wgh is er dus geen in de wet aangegeven zone langs de weg of
spoorweg. De plafondsystematiek is van toepassing op zowel bestaande als nog aan te leggen
wegen in het beheer van het Rijk en hoofdspoorwegen, voor zover deze zijn aangegeven op de
‘geluidplafondkaart’ (art. 11.17 Wm). De geluidplafondkaart wordt vastgesteld bij ministeriële
regeling.627 Rijkswegen of hoofdspoorwegen (zowel bestaande als nog aan te leggen) kunnen
buiten het nieuwe systeem worden gelaten door ze niet op te nemen in de geluidplafondkaart.
Hiertoe is geen (beoordelings)procedure in het wetsvoorstel opgenomen. De MvT geeft wel
aan dat wordt beoogd de nieuwe systematiek landsdekkend te laten werken en dat slechts
bij uitzondering, indien ‘is gebleken van bijzondere omstandigheden’ hiervan zal worden
afgeweken.628

Voorkeurswaarde, maximale waarde en binnenwaarde
De immissiegerichte normen staan in de Wm zelf. Art. 11.2 Wm bevat een tabel met
voorkeurswaarden en maximale waarden voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige
objecten en binnenwaarden voor daarin aanwezige geluidsgevoelige ruimten. De hoogte
van het geluidproductieplafond is in beginsel gekoppeld aan de voorkeurswaarden voor
geluidsgevoelige objecten; deze normen mogen bij vaststelling van het plafond niet worden
overschreden (art. 11.30 lid 1 Wm). De idee van het systeem is dat er sprake is van een continue
naleving van de geluidproductieplafonds en de geluidbelasting niet meer alleen wordt getoetst
op het moment van aanleg of wijziging van de infrastructuur. Indien nodig zal de beheerder van de
(spoor)weg maatregelen moeten treffen om het geluidproductieplafond niet te overschrijden.
Dit systeem betekent evenwel ook dat de geluidruimte tot aan het geluidproductieplafond als
het ware een gegeven is. Er wordt uitgegaan van de maximale invulling van het plafond. Indien
extra geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de feitelijke geluidsbelasting
vanwege de weg omlaag gaat, blijft de hoogte van het plafond bepalend voor de hoeveelheid
geluidruimte die de weg inneemt. Dit biedt dan dus geen oplossing voor het toestaan van
nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van de weg. Wel kan worden verzocht om verlaging
625

Art. 11.27 Wm.

626

De referentiepunten worden door het bevoegd gezag aangegeven (art. 11.27 Wm) en opgenomen in een
openbaar geluidregister (art. 11.25 Wm).

627

Art. 11.8 Wm.

628

Kamerstukken II 2009/10, 32 252, nr. 3, p. 102.
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van het plafond.629 In de MvT wordt in dit verband als voorbeeld gegeven: ‘het plaatsen van
een geluidscherm door een gemeente ten behoeve van het realiseren van woningbouwplannen.
In een dergelijk geval kan de gemeente verzoeken om een verlaging van de geldende
geluidproductieplafonds waarbij het effect van de maatregel in de plafondhoogte wordt
verwerkt.’630 Als echter de verwachting is dat het verlaagde geluidproductieplafond weer binnen
tien jaar volledig zal worden benut, kan het verzoek tot verlaging niet worden ingewilligd
(art. 11.29 lid 3 Wm). Deze bepaling dient ter bescherming van de te realiseren gevoelige
bestemmingen. Dit levert echter ook een beperking op om milieugebruiksruimte te creëren
voor nieuwe ontwikkelingen.

Flexibiliteit
De voorkeurswaarde geeft aan welke geluidsbelasting op de gevel of aan de terreingrens van
een geluidsgevoelig object bij voorkeur niet wordt overschreden.631 Hierboven gaf ik al aan dat
de hoogte van het geluidproductieplafond in beginsel is gekoppeld aan de voorkeurswaarden,
want er gelden belangrijke uitzonderingen. Zo is er in bepaalde gevallen ruimte voor afwijking
en wordt het geluidproductieplafond niet gekoppeld aan de voorkeurswaarden maar aan
hogere waarden. Dit betreft de volgende situaties.
Indien er geen geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om aan de
voorkeurswaarden te voldoen mag het bevoegd gezag afwijken tot aan de in art. 11.2
aangegeven ‘maximale waarden’.632 Van belang is dat de afweging ten aanzien van de
vraag welke geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen op basis van een
doelmatigheidscriterium dient plaats te vinden. De kosten en de baten dienen tegen elkaar af
te worden gewogen (financiële doelmatigheid).633 Door de regering worden als voorbeelden
van mogelijk te kostbare maatregelen genoemd de ondertunneling of overkapping van een
weg.634 De regels voor toepassing van het doelmatigheidscriterium zijn uitgewerkt in art. 31 van

629

Art. 11.28 Wm.

630

Kamerstukken II 2009/10, 32 252, nr 3, p. 116.

631

De verschillende gehanteerde termen in het wetsvoorstel worden nog eens expliciet toegelicht in de MvT,
Kamerstukken II 2009/10, 32 252, nr. 3, p. 9-11.

632

Art. 11.30 lid 4 jo. lid 6 Wm. Vanwege het verschil in ‘hinderbeleving’ zijn net als in de huidige situatie
de voorkeurswaarden voor wegen lager dan voor spoorwegen (wegen 50 dB, spoorwegen 55 dB).
Spoorweglawaai wordt veelal als minder hinderlijk ervaren. Zie ook bijlage 3 bij de MvT van het
wetsvoorstel modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds, Kamerstukken II
2009/10, 32 252, nr. 3, p. 154 e.v.

633

Art. 11.29 lid 1 onder a Wm bepaalt dat het bevoegd gezag geluidbeperkende maatregelen niet in
aanmerking neemt indien het treffen daarvan ‘financieel niet doelmatig is met betrekking tot het beperken
van de geluidsbelasting van een of meer geluidsgevoelige objecten.’

634

Kamerstukken II 2009/10, 32 252, nr. 4, p. 6. De Raad van State wees er in dit verband op dat het begrip
‘financieel doelmatig’ op verschillende manieren kan worden uitgelegd, nl dat bij niet-doelmatigheid nog wel
enige maatregelen moeten worden getroffen (en gevelisolatie altijd als ultimum-remedium) of dat bij nietdoelmatigheid geen maatregelen hoeven te worden getroffen, Kamerstukken II 2009/10, 32 252, nr. 4, p. 5.
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het Besluit geluid milieubeheer. Het komt er kort gezegd op neer dat er voor ieder geluidsgevoelig
object een budget beschikbaar is om geluidbeperkende maatregelen te treffen. Als de kosten voor
het treffen van een bepaalde maatregel niet boven het berekende totale budget uitkomen is de
maatregel financieel doelmatig.635 Voorts mag ook worden afgezien van het treffen van maatregelen
indien deze, hoewel doelmatig, stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige,
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard.636
Een andere mogelijkheid om af te wijken tot aan de ‘maximale waarden’ is indien er sprake
is van een cumulatie van geluidhinder. Welke geluidbronnen daarbij moeten worden betrokken
wordt bij ministeriële regeling te worden uitgewerkt (art. 11.30 lid 5). Het geluidproductieplafond
is in de bovengenoemde gevallen gekoppeld aan de maximale waarden. De bescherming tegen
geluidsoverlast van de weg wordt voorts verder opgerekt door afdeling 11.3.5 ‘overschrijding
van de maximale waarde’. Een beheerder van een weg of een spoorweg kan de minister van I
en M verzoeken om verhoging van het geluidproductieplafond indien het plafond niet meer kan
worden nageleefd (art. 11.49 Wm). Daarbij geldt als voorwaarde dat door de ‘plafondverhoging’
geen nieuwe of verdere overschrijdingen van de maximale waarden mogen ontstaan.
Na de bouw van het geluidgevoelige object zijn de voorkeurswaarden en hogere waarden
‘uitgewerkt’.637 Alleen het geluidproductieplafond is ‘actief’ en zal indien nodig moeten worden
gewijzigd. De eerste vaststelling zal van rechtswege plaatsvinden. Tegen die vaststelling staat
derhalve geen beroep open. Vaststelling van de plafonds voor nieuwe infrastructuur en wijziging
van de plafonds vindt plaats bij besluit. Van belang is dat voor bestaande wegen of spoorwegen
(of op een nog te bepalen datum reeds geprojecteerd wegen of spoorwegen) wordt uitgegaan van
de heersende geluidproducties met daarboven nog een ‘werkruimte’ van 1,5 dB (art. 11.45 Wm).638
Op p. 22 van de MvT wordt in dit verband opgemerkt dat dit in vergelijking met de huidige wet
echter geen achteruitgang is omdat de bewoners nu geen enkele bescherming genieten tegen
toename van geluid indien er geen sprake is van een reconstructie van een weg of wijziging van
een spoorweg. Er is echter discussie over de vraag of 1,5 dB niet te veel ruimte geeft.

635

Stb. 2012, 163, p. 30.

636

Art. 11. 29 lid 1 onder b Wm.

637

Kamerstukken II 2009/2010, 32 252, nr. 3, p. 172
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Deze werkruimte mag overigens structureel worden gebruikt, zie ABRvS 29 oktober 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:3877.
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7 Geurhinder
7.1 Inleiding
`Stank is een als hinderlijk ervaren geur’, zo is te lezen in een brief van de minister van VROM
d.d. 30 juni 1995.639 Stank kan worden veroorzaakt door verschillende bronnen. Zo werd volgens
het compendium voor de leefomgeving in 2011 7 % van de bevolking gehinderd door geur
van industrie en van wegverkeer.640 Ook landbouwactiviteiten kunnen een belangrijke bron
van geurhinder zijn. Voor de stankoverlast afkomstig van veehouderijen bestaat specifieke
wetgeving: de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Landbouwactiviteiten zullen voornamelijk
in het buitengebied plaatsvinden en daarmee niet zo’n grote rol spelen bij de realisering van de
compacte stad. De regulering van de stankoverlast afkomstig van deze bron valt in beginsel dan
ook buiten dit onderzoek. Wel zal in deze paragraaf kort worden ingegaan op de Wgv, omdat
deze wet een bijzondere systematiek voor de normstelling kent en dan vooral de wijze waarop
de bestuurlijke afwegingsruimte vorm heeft gekregen.
Van andere geuroverlast veroorzakende bedrijven zoals een linoleumfabriek of een
suikerfabriek is eerder voorstelbaar dat deze in of dichtbij het stedelijk gebied zijn gevestigd.
Dergelijke geuroverlast veroorzakende industrie kan, zoals in het verleden is gebleken (denk
aan de situatie in de gemeente Zaanstad, waar een deel van een woonwijk moest worden
gesloopt vanwege ligging binnen de geurcontour), belemmerend werken in het kader van
realisering van de idee van de compacte stad.641 De normstelling voor het voorkomen en
beheersen van stankoverlast (niet afkomstig van veehouderijen) is sinds 1 januari 2016
opgenomen in het Activiteitenbesluit. De algemene geurnorm in het Activiteitenbesluit is
zowel op vergunningplichtige inrichtingen als op niet-vergunningplichtige inrichtingen van
toepassing (in termen van het Activiteitenbesluit: op type A, B en C-inrichtingen). Tot die tijd
werd de (buitenwettelijke) Handleiding geur industrie gehanteerd bij de beoordeling van de
vergunningaanvraag voor een inrichting. Deze handleiding kan nog steeds gehanteerd worden
bij de invulling van de algemene geurnorm van het Activiteitenbesluit.642
In het navolgende komt de normstelling voor geurhinder aan de orde. Daarbij wordt net als bij
de bespreking van de andere milieucompartimenten ook ingegaan op de te beschermen objecten
in het geurbeleid en op de betekenis van de geurnormen voor de ruimtelijke besluitvorming.
639

Brief minister van VROM over rijksbeleid geur, d.d. 30 juni 1995, LE/LV/AJS95.16B, opgenomen in Bijlage
7.2 Handleiding geur industrie.

640

www.compendiumvoordeleefomgeving.nl
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Overigens zij er nog op gewezen dat ook door het verkeer geuroverlast in het stedelijk gebied kan worden
veroorzaakt. Uit onderzoek is gebleken dat het grootste deel van deze hinder in de grote steden wordt
ondervonden en dan voornamelijk op straat (brief van 30 juni 1995, p. 9). De geuroverlast van wegverkeer
wordt vooral bestreden door maatregelen die zien op het tegengaan van luchtverontreiniging (zie balans
voor de leefomgeving, onderdeel geur, via www.pbl.nl).

642

Stb. 2015, 337, p. 162.
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7.2 Beschermde objecten
Het Activiteitenbesluit sluit aan bij de het begrip ‘geurgevoelig object’ van art. 1 van de Wet
geurhinder en veehouderij. Kort samengevat zijn geurgevoelige objecten in de zin van de
Wgv gebouwen die zijn bestemd voor menselijk wonen of verblijf.643 Er moet daarbij sprake
zijn van een langdurige blootstelling van personen aan geurhinder. 644 Omdat de algemene
geurnorm voor industrie in het Activiteitenbesluit voor zowel vergunningplichtige als nietvergunningplichtige inrichtingen geldt, is het beschermingsbereik hier gelijk (anders dan bij
bijv. geluidhinder). Voor zover het de ruimtelijke besluitvorming betreft dient het bevoegd
gezag een eigen afweging te maken welke objecten bescherming verdienen (en welk niveau
van bescherming). 645 In het kader van de goede ruimtelijke ordening zal sprake moeten zijn van
een aanvaardbaar woon-en leefklimaat.

7.3 Normen voor geurhinder
Achtergrond
De normering voor geurhinder was zoals gezegd voor 1 januari 2016 voor een belangrijk deel
buitenwettelijk vastgelegd. Voor 1995 werd in het beleid een kwantitatieve norm gegeven voor
geurhinder. In de nota stankbeleid werden geurnormen gegeven voor de leef- en woonomgeving
in geureenheden (ge) per m3.646 Deze geurnormen mochten niet worden overschreden. Vooral
vanuit het bedrijfsleven kwam veel kritiek op de nota, de normen zouden onder meer in de
praktijk niet goed hanteerbaar zijn en vaak technisch en ruimtelijk niet haalbaar.647 De nota
stankbeleid werd vervolgens verschillende malen herzien.648 Een wettelijke vastlegging van
het beleid werd niet zinvol geacht. De minister voerde aan dat het wettelijk regelen van `het
wegnemen van ernstige hinder’ nagenoeg onmogelijk is, dat het vastleggen van de bovengrens
weinig meerwaarde heeft boven de huidige acceptatie bij de betrokken partijen en dat het
(toen geldende) alara-beginsel al in de Wm is opgenomen.649

643

De planologische invulling (en niet de feitelijke) is daarbij leidend, zie de definitie in art. 1 Wgv.

644

ABRvS 13 februari 2013, LJN BZ1290, M en R 2013, 53 m.nt. Nijmeijer.

645

Zie bijv. Vz. ABRvS 16 juni 2014, nr. 201308826/4/R4 waarin de Vz. oordeelde dat het feit dat een
minicamping niet is aan te merken als een geurgevoelig object onverlet laat dat de raad bij de vaststelling
van een bestemmingsplan inzichtelijk dient te maken of sprake is van een aanvaardbaar verblijfsklimaat.

646

Onder een geureenheid werd verstaan: ‘een dusdanige hoeveelheid van een gasvormige stof of een
mengsel van stoffen die, verdeeld in 1 m3 geurvrije lucht, door de helft van een panel waarnemers wordt
onderscheiden van geurvrije lucht’. Zie Kamerstukken II 1991/92, 22 715, nr. 2, p. 10.

647

Zie o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 715, nr. 3 (o.a. over CSM-suikerfabriek in Groningen).

648

Zie bijv. Kamerstukken II 1994/95, 22 715, nr. 10.

649

Kamerstukken II 1993/94, 22 715, nr. 9, p. 3.
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Het geurbeleid is vervolgens opgenomen in de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR).650
Dit beleid is gebaseerd op een brief van de minister van Vrom d.d. 30 juni 1995 gericht aan
de colleges van GS van provincies en de colleges van B en W van gemeenten.651 Anders dan
voorheen was geen sprake meer van een uniforme, landelijke bovengrens. Uit onderzoek was
gebleken dat ook bij een hogere geurconcentratie dan de landelijke bovengrens geen ernstige
hinder hoeft op te treden, terwijl in bepaalde gevallen bij een lagere geurconcentratie wel
ernstige hinder werd ondervonden. De NER-teksten en de brief van de minster uit 1995 werden
in 2012 verplaatst naar de ‘handleiding geur industrie’. In 2016 is zoals gezegd de algemene
geurnorm in het Activiteitenbesluit opgenomen. De uitgangspunten van het geurbeleid zijn
daarbij hetzelfde gebleven.

Kwalitatieve norm in Activiteitenbesluit
In art. 2.7a, lid 1 van het Activiteitenbesluit is een algemene geurnorm opgenomen:
‘Indien bij een activiteit emissies naar de lucht plaatsvinden, wordt daarbij geurhinder bij
geurgevoelige objecten voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is wordt de geurhinder
tot een aanvaardbaar niveau beperkt.’

Een afwegingsproces dat gericht is op het vaststellen van een aanvaardbaar hinderniveau staat
daarbij centraal, zo volgt uit het derde lid van art. 2.7a:
‘Bij het bepalen van een aanvaardbaar niveau van geurhinder wordt ten minste
rekening gehouden met de volgende aspecten:
a. de bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid;
b. de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
c. de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de betreffende
inrichting;
d. de historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon met betrekking
geurhinder;
e. de bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende inrichting, en
f. 
de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de
inrichting.’
Indien het bevoegd gezag oordeelt dat geen sprake is van een aanvaardbaar niveau
van

geurhinder,

kunnen

maatwerkvoorschriften

650

Te raadplegen via www.infomil.nl.

651

De brief is opgenomen in bijlage 4.4 bij de NeR.

worden

vastgesteld.

Dit

kunnen
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emissiegrenswaarden betreffen of het bepalen dat bepaalde geurbelasting ter plaatse van
het geurgevoelig oject niet wordt overschreden (een effectgerichte norm). Ook kunnen bij
maatwerkvoorschrift technische voorzieningen worden voorgeschreven.

Flexibiliteit
Hoewel de normstelling voor geurhinder (industrie) nu een wettelijke status heeft, laat de norm
‘onaanvaardbare geurhinder’ ruimte voor een lokaal afwegingsproces. Het is juist ook expliciet
de bedoeling dat met lokaal geurbeleid rekening wordt gehouden in dit afwegingsproces.

Doorwerking naar de ruimtelijke besluitvorming
Ten aanzien van de toepassing van de handleiding geur en industrie is in de jurisprudentie
bevestigd dat het bevoegd gezag bij de te maken afweging in het kader van de ruimtelijke
besluitvorming aansluiting kan zoeken bij het nationale geurbeleid. In ABRvS 12 februari 2014
(Smurfitt II) overweegt de Afdeling daarbij wel: ‘de afwegingscriteria voor wat aanvaardbaar
is, zijn gelijk aan die voor vergunningverlening, maar kunnen voor een ruimtelijk plan tot
andere conclusies leiden.’652 Specifieke omstandigheden van het geval spelen daarbij een rol,
zoals de locatie van te beschermen objecten (stedelijk gebied/niet-stedelijk gebied) en de
historische situatie van de omgeving. Naar verwachting zal ook bij de algemene geurnorm
van het Activiteitenbesluit aansluiting kunnen worden gezocht bij de vaststelling van een
bestemmingsplan.653 Daarbij zal wel een zelfstandige afweging moeten worden gemaakt met
het oog op een goede ruimtelijke ordening.
Het gemeentelijke en provinciale geurbeleid kent soms expliciete geurhindernormen voor de
ruimtelijke besluitvorming. Zo is in Gelderland de nota “Industriële geur & Ruimtelijke ordening”
vastgesteld, waarin richtwaarden en bovenwaarden654 voor verschillende gebiedstypen zijn
opgenomen.

Een korte uitstap: Wet geurhinder en veehouderij
De Wet geurhinder en veehouderij is een bijzonder voorbeeld van wetgeving waarbij een
duidelijke bandbreedte bij de normstelling wordt gegeven waarbinnen op lokaal niveau een
afwijkende norm kan worden gesteld.
De Wgv geeft het toetsingskader voor de omgevingsvergunning milieu voor veehouderijen
en stelt daartoe normen voor een maximale geurbelasting afkomstig van veehouderijen
(art. 3 Wgv). Deze normen mogen niet worden overschreden bij geurgevoelige objecten in
de omgeving van de veehouderij. Er wordt evenwel expliciet bestuurlijke afwegingsruimte
652

ABRvS 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:431.

653

Mij is nog geen jurisprudentie bekend.

654

Een grens waarboven sprake is van ernstig gehinderden. De nota is te downloaden via www.
provinciegelderland.nl.
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geboden aan de gemeente ten aanzien van de hoogte van de geurnorm. Art. 6 Wgv kent
namelijk aan de gemeenteraad de bevoegdheid toe om bij verordening van de wet afwijkende
geurhindernormen vast te stellen. Deze afwijkende normen moeten wel blijven binnen de
bandbreedte van de bij de wet gegeven minimum en maximum geurnormen. Bijzonder is dat
ook een harde ‘bovengrens’ aan de bandbreedte is gesteld. Deze bovengrens komt voort uit de
wens om de bestaande uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderijsector niet te beperken.655
Er geldt voor het bevoegd gezag een verzwaarde motiveringsplicht bij het bepalen van de
nieuwe waarde die wordt vastgelegd in de verordening. Zo moet de gemeenteraad bij het
bepalen van de andere waarde onder meer de noodzaak van een hoog niveau van bescherming
van het milieu en de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied betrekken (art. 8 Wgv). De
toetsing van de omgevingsvergunning voor de veehouderij vindt vervolgens plaats aan de in de
geurverordening gestelde norm.

8 Lichthinder
In het compacte stedelijke gebied kan ook lichthinder een milieuprobleem vormen. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan de verlichting van een sportfaciliteit of koplampen die vanaf
een parkeerplaats de woning in schijnen. Normen voor lichthinder zijn opgenomen in de vorm
van Lux-eenheden in een buitenwettelijke richtlijn van de Stichting voor Verlichtingskunde.

8.1 Beschermde objecten
Uit jurisprudentie is geen eenduidige omschrijving van lichthinder gevoelige objecten af te
leiden. Net als bij geurhinder en geluidhinder zal de langdurige aanwezigheid van personen van
belang zijn.

8.2 Normen voor lichthinder
Er is geen wettelijke normstelling voor lichthinder. In de praktijk wordt veelal de ‘Algemene
richtlijn betreffende lichthinder’ van de Stichting voor Verlichtingskunde gehanteerd in zowel
de ruimtelijke besluitvorming als bij de omgevingsvergunningverlening voor inrichtingen. Ook
in het Activiteitenbesluit zijn regels ten aanzien van lichthinder te vinden. Dit zijn brongerichte
maatregelen (zoals de maximale tijden voor sportverlichting).656 Daarnaast kunnen op basis
van de zorgplicht van art. 2.1 Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften worden gesteld over
lichthinder. Maatwerkvoorschriften op basis van de zorgplicht kunnen alleen worden gesteld
voor zover daarvoor geen uitputtende regeling in het Activiteitenbesluit is opgenomen. Voor

655

Kamerstukken II 2005/06, 30 453, nr. 3, p. 6 en nr. 9, p. 18.

656

Zie art. 3.148 Activiteitenbesluit.
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lichthinder is dat, met uitzondering van de verlichting van sportterreinen, het geval. Het is
vaste jurisprudentie dat bij de beantwoording van de vraag of lichthinder optreedt de richtlijn
van de Stichting voor Verlichtingskunde kan worden gehanteerd. 657

Doorwerking naar de ruimtelijke besluitvorming
Jurisprudentie laat zien dat ook in het kader van de ruimtelijke besluitvorming aansluiting mag
worden gezocht bij de richtlijnen van de Stichting Verlichtingskunde. Zo overwoog de Afdeling
in een uitspraak van 23 december 2015:
‘De Afdeling overweegt dat uit het licht- en geluidrapport volgt dat bij verlichting van het
kunstgrasveld met lichtmasten met een hoogte van 12 m de grenswaarden in de NSVV-richtlijn
niet worden overschreden. Hetgeen [appellant sub 3] heeft aangevoerd biedt geen aanleiding
voor het oordeel dat de raad niet in redelijkheid bij de grenswaarden in de NSVV-richtlijn heeft
mogen aansluiten. Op basis van het licht- en geluidrapport heeft de raad zich wat het beoogde
kunstgrasveld betreft in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het niet zal leiden tot
ernstige lichthinder bij de woning van [appellant sub 3].’658

Het bevoegd gezag zal een afweging moeten maken of in het kader van een goede ruimtelijke
ordening de lichthinder aanvaardbaar is. Daarbij zal een omwonende zich in het stedelijk
gebied soms meer moeten laten welgevallen.
Zo overwoog de Afdeling in een uitspraak van 1 april 2015: ‘Niet in geschil is dat deze voorziene
ontsluitingsweg en parkeerplaatsen kunnen leiden tot lichthinder in de vorm van inschijnen
van koplampen in de woning van [appellant]. Hetgeen [appellant] heeft aangevoerd geeft
evenwel geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt
heeft kunnen stellen dat aan deze omstandigheid geen doorslaggevend gewicht behoeft te
worden toegekend. De raad heeft daarbij van belang kunnen achten dat per parkeerplaats
ongeveer 6,8 motorvoertuigenbewegingen per etmaal plaatsvinden, zodat een beperkt
aantal verkeersbewegingen over de ontsluitingsweg zal plaatsvinden. Ook heeft de raad in
aanmerking kunnen nemen dat het plangebied een inbreidingslocatie is binnen een stedelijke
woonomgeving. In een dergelijke omgeving heeft de raad de te verwachte hoeveelheid
lichthinder niet onaanvaardbaar hoeven achten.’659

657

ABRvS 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2569, ABRvS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1896.

658

ABRvS 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3944.

659

ABRvS 1 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1133.
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9 Bodem
9.1 Inleiding
Een behoorlijk deel van Nederland heeft te kampen met een verontreinigde bodem. Volgens het
Compendium voor de Leefomgeving was er in 2009 sprake van 248.000 ernstig verontreinigde
locaties, waarvan circa 15.000 locaties met spoed moeten worden gesaneerd.660 Het saneren
van al deze verontreinigde grond brengt hoge kosten met zich mee. Zo werd er alleen al in 2009
circa 324 miljoen euro uitgegeven aan bodemsanering. De meeste kosten (66%) zijn er voor het
stedelijk gebied.661 Volgens het bestaande beleid dienden de spoedlocaties met humane risico’s
voor 2015 te worden gesaneerd. Dit doel lijkt grotendeels te worden gehaald, hoewel er af en
toe nog nieuwe humane spoedlocaties worden ontdekt en de aanpak van locaties van derden
soms door juridische problemen wordt vertraagd. Ook kost de aanpak van grote locaties meer
tijd.662 Volgens het RIVM zal naar verwachting de afhandeling van de gehele werkvoorraad nog
enkele tientallen jaren gaan vergen.663
Indien de sanering van de bodemverontreiniging traag verloopt vormt dit een bedreiging
voor de stedelijke ontwikkeling. Locaties die bijvoorbeeld potentieel geschikt zijn voor nieuwe
stedelijke ontwikkeling zijn de zgn. “brownfields”. Dit zijn veelal in het stedelijk gebied gelegen
verlaten of onderbenutte terreinen waarop economische activiteiten hebben plaatsgevonden
en waarvan de ontwikkeling wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van bodemverontreiniging
(bijvoorbeeld oude gasfabriekterreinen).664 Indien de bodemsaneringsoperatie stagneert,
komen dergelijke terreinen mogelijk niet vrij voor ontwikkeling. Hierna komt aan de orde
wanneer en in welke mate een verontreinigde bodem op grond van de Wet bodembescherming
(Wbb) moet worden gesaneerd, zodat duidelijk wordt welke normen de stedelijke ontwikkeling
kunnen belemmeren. Zoals eerder aangegeven zijn Europese normen voor bodemkwaliteit, in
ieder geval voorlopig, niet aan de orde (zie par. 2 van dit hoofdstuk).

Afbakening
De regulering van bodemverontreiniging in de Wbb kent twee aspecten: preventie en
sanering. De realisering van een compacte stad zal in beginsel niet speciaal leiden tot nieuwe
bodemverontreiniging. De regelgeving voor de preventie van bodemverontreiniging is in het
kader van dit onderzoek dan ook minder relevant en blijft hier verder buiten beschouwing. In

660

Te raadplegen via www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. De bodemsaneringslocaties zijn in kaart
gebracht in het kader van het project Landsdekkend beeld bodemverontreiniging.

661

Zie www.compendiumvoordeleefomgeving.nl.

662

Aldus het compendium voor de leefomgeving (www.compendiumvoordeleefomgeving.nl).

663

RIVM, Jaarverslag monitoring bodemsanering over 2009, p. 8.

664

Zie over de brownfields uitgebreid B. Vanheusden (2006). Hij hanteert overigens een iets ruimere definitie
van Brownfields, zie p. 8 van zijn boek.
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het kader van de realisering van de compacte stad is wel het tweede aspect van belang: een
reeds verontreinigde bodem kan belemmerend werken voor de ontwikkeling van een gebied.

9.2 Beschermde objecten
In beginsel worden alle functies die de bodem kan hebben ‘beschermd’ door de saneringsregeling
in de Wbb. Zoals hierna wordt uiteengezet mag de saneringsdoelstelling bij sanering van
historische bodemverontreiniging evenwel afhankelijk worden gemaakt van de bodemfuncties
die na de sanering op de verontreinigde locatie worden toegelaten.

9.3 Normen voor bodemverontreiniging
De Wbb maakt een onderscheid tussen historische (of: bestaande) bodemverontreiniging en
nieuwe bodemverontreiniging. Historische bodemverontreiniging is verontreiniging die is
ontstaan voor de inwerkingtreding van de Wbb op 1 januari 1987. Nieuwe bodemverontreiniging
is verontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987. Hieronder wordt de saneringsregeling
voor historische verontreiniging besproken (9.3.1) en de doorwerking naar de ruimtelijke
besluitvorming (9.3.2).

9.3.1 Wet bodembescherming: saneringsregeling voor historische
verontreiniging
Inleiding
Het belangrijkste deel van de saneringsregeling is te vinden in hoofdstuk IV van de Wbb.665 De
hoofdpunten hiervan zijn de melding, het onderzoek en de sanering. Het uitgangspunt van de
Wbb is dat onderzoek en sanering in eigen beheer plaatsvindt, dat wil zeggen door en op kosten
van de veroorzaker of eigenaar/erfpachter van de grond.666 Wanneer niet `vrijwillig’ wordt
gesaneerd, kan het bevoegd gezag door middel van een bevel onderzoek en sanering afdwingen
(art. 43 Wbb). Wanneer het niet anders kan, zal het bodemonderzoek en de sanering door de
overheid moeten gebeuren (art. 48 Wbb), waarbij de kosten zo mogelijk worden verhaald
(art. 75 Wbb). In art. 55b Wbb is bepaald dat de eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein
saneringsplichtig is indien de bron van de verontreiniging zich op het bedrijfsterrein bevindt
en er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, waarbij de spoedeisendheid is
vastgesteld. Deze saneringsplicht die rechtstreeks uit de Wbb voortvloeit, wordt door de
wetgever als een effectiever instrument gezien dan het reeds langer bestaande saneringsbevel:
‘De juridische toets, die nodig is om de bevelsbeschikking te adresseren is steeds een groot

665

Zie verder ook hoofdstuk I Wbb (begripsbepalingen), hoofdstuk VI (kostenverhaal) etc.

666

Dit in tegenstelling tot het uitgangspunt van de Interimwet bodemsanering (Stb. 1982, 763). De IBS ging uit
van onderzoek en saneren door en op kosten van de overheid met kostenverhaal achteraf.
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struikelblok gebleken in de uitvoeringspraktijk’, aldus de MvT bij de wijziging van de Wbb.667
Het saneringsbevel is in de praktijk zelden toegepast.668 Bij het bepalen van de saneringsplicht
is de definitie van ‘bedrijfsterrein’ zoals opgenomen in art. 55a Wbb van belang. Een van de
elementen van deze definitie is dat het moet gaan om een perceel ‘waarop bedrijfsactiviteiten
worden verricht’. Dit betekent dat de eerder genoemde brownfields, waarbij het braakliggende
voormalige bedrijfsterreinen betreft, niet onder de saneringsregeling van art. 55b Wbb vallen.669
Het bevoegd gezag inzake de bodemsaneringsregeling zijn GS van de betrokken provincies.
Voorts zijn de vier grote gemeenten – Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht - voor
de meeste bevoegdheden met betrekking tot de saneringsregeling gelijkgesteld met de
provincie (art. 88 Wbb). Daarnaast kunnen B en W van alle gemeenten GS verzoeken hen te
belasten met het onderzoek of de sanering van ernstige gevallen voor zover GS dit onderzoek
of sanering - op grond van art. 48 Wbb – zou uitvoeren (art. 53 Wbb). In de praktijk blijkt de
bevoegdheidsverdeling tot problemen te kunnen leiden. Gemeenten zijn afhankelijk van de
prioriteiten bij de provincie. Een bijkomend probleem vormen de interpretatieverschillen van
de bodemkwaliteitseisen tussen gemeenten en provincies en provincies onderling.670
Centraal in de saneringsregeling staan de criteria `een geval van ernstige verontreiniging’
en `spoed’. Aan de hand van deze criteria wordt bepaald of het noodzakelijk is de bodem te
saneren en zo ja, hoe spoedeisend dit dan moet gebeuren.

Geval van ernstige verontreiniging
Zoals gezegd staat vrijwillige sanering in de saneringsregeling voorop. Degene die voornemens
is een verontreinigde bodem vrijwillig te saneren moet dit melden aan het bevoegd gezag
(art. 28 Wbb). Naar aanleiding van deze melding kan het bevoegd gezag aan de hand van het
criterium `een geval van ernstige verontreiniging’ in een beschikking vaststellen of er een
noodzaak is tot saneren (art. 29 lid 1 Wbb).671 Een geval van ernstige verontreiniging is volgens
art. 1 Wbb een geval `waarbij de bodem zodanig is of dreigt te worden verontreinigd, dat de
functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, ernstig zijn of dreigen
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Kamerstukken II 2003/04, 29 462, nr. 3, p. 14.
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Zie uitgebreid over dit instrument Van der Wilt (2000). Een eerste uitspraak over de saneringsplicht op basis
van art. 55b is ABRvS 24 maart 2010, M en R 2010, 57 m.nt. FW, waaruit blijkt dat de saneringsplicht kan
worden gehandhaafd tegen de eigenaar van een bedrijfsterrein waar een geval van ernstige verontreiniging
is ontstaan.
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Mellenbergh (2009), p. 86.
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Stad- en Milieudeelrapportage, Binnen regels naar kwaliteit, p. 36-37.
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Het bevoegd gezag is ingevolge art. 29 lid 2 Wbb in twee gevallen verplicht een beschikking ernstige
verontreiniging te nemen: 1. indien degene die de melding doet daarom verzoekt en 2. Indien degene die
de melding doet een geval van ernstige verontreiniging vermoedt.
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te worden verminderd’. Ingevolge art. 36 Wbb moet bij amvb worden bepaald in welke gevallen
hier dan sprake van is. Het Besluit bodemkwaliteit is mede op art. 36 gebaseerd.
Opgemerkt zij dat de normen voor bodemsanering expliciet niet zijn vastgelegd in de vorm van
milieukwaliteitseisen in een amvb op grond van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. In de
nadere MvA bij de totstandkoming van de saneringsregeling in de Wbb wordt dit toegelicht: `De
afweging tussen wat milieuhygiënisch noodzakelijk is en wat maatschappelijk, economisch en
financieel haalbaar is vindt plaats in het proces dat voorafgaat aan de invulling van de grens- en
richtwaarden, niet in het hanteren van de eenmaal vastgestelde grens- en richtwaarden. (…)
Sturing van het brongerichte beleid houdt daar op waar `het kwaad reeds is geschied’ en slechts
sprake is van het opruimen van erfenissen uit het verleden.’ 672

De normstelling is evenwel opgenomen in een circulaire. De circulaire bodemsanering 2013673
wordt gehanteerd bij de beoordeling of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. De
interventiewaarden geven voor een aantal stoffen een concentratieniveau van verontreiniging
aan in grond en grondwater waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering
optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.
Wanneer de interventiewaarden worden overschreden is sprake van ernstige verontreiniging.674
De interventiewaarden zijn gebaseerd op een beschouwing van zowel de aard en de
concentraties van de verontreinigde stoffen als van de lokale verontreinigingssituatie. Verder
zijn de waarden onder meer afhankelijk van het bodemtype. Met behulp van de zogenoemde
bodemtypecorrectieformule kan voor een specifieke grondsoort de bijbehorende waarde
worden berekend. Een aanpassing van de interventiewaarden in de circulaire (en voorgangers)
komt overigens regelmatig voor. In de begeleidende brief bij de voorganger van de Circulaire
bodemsanering 2013 (de circulaire van 2009) merkte de minister van Vrom in dit verband op dat
bij de voorstellen voor nieuwe normstelling een zo goed mogelijke afweging wordt gemaakt
tussen enerzijds de milieuhygiënisch vereiste bodemnorm en anderzijds de maatschappelijke
gevolgen van de normstelling.675
Dat de maatschappelijke gevolgen soms de doorslag geven blijkt bijvoorbeeld uit de aanpassing
van de eerder aangescherpte interventiewaarde voor (som)drins in de Circulaire bodemsanering
2009. Door de aanscherping was het aantal locaties volgens de Wbb gedefinieerd als geval
van ernstige verontreiniging, met uitsluitend risico’s voor de ecologie enorm toegenomen.
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Kamerstukken II 1991/92, 21 556, nr. 14, p. 21 en ook: Kamerstukken II 1992/93, 21 556, nr. 21, p. 20.
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Circulaire van 27 juni 2013, Stcrt. 2013, 16675.
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De circulaire geeft overigens aan dat in bepaalde gevallen bij gehalten beneden de interventiewaarden
toch sprake kan zijn van ernstige verontreiniging (bijv. bij consumptie van gewassen uit volkstuinen).
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Brief minister van Vrom bij Circulaire bodemsanering 2009, p. 2.
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Deze toename was door alle bij de normstelling betrokken organisaties niet voorzien en
werd ongewenst geacht. De norm is daarom heroverwogen.676 Een ander (ouder) voorbeeld
is de versoepeling van de interventiewaarde bodemsanering voor polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK).677 Gebleken was dat de overschrijding van de interventiewaarde voor
PAK in zandige gebieden tot `onhanteerbare problemen’ leidde. Deze problemen betroffen
onder meer een stagnatie van de VINEX-bouwplannen. De problemen deden zich voor sinds
de inwerkingtreding van de circulaire interventiewaarde bodemsanering (1994) waarin de
interventiewaarde voor PAK, mede door de introductie van de bodemtypecorrectie, fors
was aangescherpt ten opzichte van de voormalige toetsingswaarde. De oplossing voor de
problemen was simpel, de normen voor PAK werden versoepeld: niet langer behoeft een
bodemtypecorrectie bij de interventiewaarde PAK voor bodems met een organisch stofgehalte
tot 10% te worden gehanteerd. De onderbouwing van de aanpassing is nogal beperkt. Te lezen
is dat een wetenschappelijke onderbouwde aanpassing van de bodemtypecorrectie van de
interventiewaarde PAK niet kan worden gegeven en even verderop staat: `Bij alle betrokkenen
bestond de indruk dat het schrappen van de bodemtypecorrectie voor bodems met een
organisch stofgehalte tot 10% niet leidt tot een dusdanige toename van risico’s dat uitstel van
het oplossen van de problematiek gerechtvaardigd zou zijn.’678

Spoed
Bij het vaststellen van de ernst van de verontreiniging aan de hand van de interventiewaarden
zijn de potentiële risico’s van bodemverontreiniging bepalend. De plaats van de verontreiniging
is hierbij minder van belang. Alleen met behulp van de bodemtypecorrectieformule wordt
rekening gehouden met plaatselijke omstandigheden. Bij de vraag of tevens sprake is van
spoed zijn de risico’s bij het huidig of toekomstig gebruik bepalend (art. 37 Wbb). Hierbij wordt
dus wel rekening gehouden met de situering van de verontreiniging. Een systematiek voor de
spoedeisendheid van de sanering wordt gegeven in de Circulaire bodemsanering 2013. Anders
dan onder de oude Wbb is de urgentie van de sanering niet meer bepalend voor het tijdstip
van sanering. In de huidige Wbb heeft de bepaling van de mate van spoed van de sanering
als doel het tijdig wegnemen van risico’s.679 Daarbij gaat het om risico’s voor de mens (o.a.
chronische negatieve gezondheidseffecten), risico’s voor het ecosysteem (o.a. de aantasting
van de biodiversiteit en verstoring van kringloopfuncties) en risico’s van verspreiding van
verontreiniging.680
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Brief minister van Vrom bij Circulaire bodemsanering 2009, p. 1-2.
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Circulaire van 13 juni 1996, DBO/95002440, Stcrt. 120. Inmiddels is deze circulaire geïntegreerd in de
Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering.
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Zie Circulaire van 13 juni 1996.
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Kamerstukken II 2003/04, 29 462, nr. 3, p. 26.
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Circulaire bodemsanering 2013, p. 6.
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Indien het geval van bodemverontreiniging zowel ernstig als urgent is, moet het bevoegd
gezag het tijdstip vaststellen waarop met de sanering moet worden begonnen. Daarbij geldt
als richtlijn dat binnen vier jaar na het afgeven van de beschikking ‘ernst en spoed’ met de
sanering wordt begonnen.681

Saneringsplan; saneringsdoelstelling
Wanneer een `een geval van ernstige verontreiniging’ wordt vermoed en er sprake is van een
voornemen om de bodem te saneren682 moet bij de melding een saneringsplan worden overlegd
waarmee GS moeten instemmen (art. 39 Wbb).683 Deze instemming wordt slechts gegeven
wanneer het saneringsplan voldoet aan de saneringsdoelstelling van art. 38, lid 1 Wbb. In deze
bepaling wordt het saneringsdoel als volgt geformuleerd:
`Degene die de bodem saneert, voert de sanering zodanig uit dat:
a. de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering
krijgt waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van de blootstelling aan de
verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;
b. het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt
beperkt
c. de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de
bodem als bedoeld in art. 39d zoveel mogelijk wordt beperkt’
Bij de sanering van de bodem mag dus rekening worden gehouden met de functie van de
bodem (zoals wonen met een tuin, een moestuin, infrastructuur e.d.). De bodem moet ‘ten
minste’ geschikt worden gemaakt voor deze functie. Met de woorden ‘ten minste’ heeft de
wetgever beoogd een ondergrens aan te geven: ‘Er mag natuurlijk naar een beter resultaat
worden gestreefd’.684 Bij het vaststellen van de functie dient blijkens de MvT rekening te worden
gehouden de toekomstige functie.685 Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak
blijkt dat de toekomstige ontwikkelingen in dit verband wel voldoende zeker moeten zijn.686
Andere aspecten dan genoemd in art. 38 lid 1 Wbb spelen geen rol bij de instemming met het
saneringsplan.687
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Circulaire bodemsanering 2013, p. 39.
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Er is niet in alle omstandigheden sprake van een ‘voornemen tot saneren’. Een voorbeeld biedt ABRvS 14
oktober 2009, ECI:NL:RVS:2009:BK0103 waarin de betreffende graafwerkzaamheden niet als saneren in de
zin van de Wet bodembescherming werden beschouwd. Zie ook Kremers (2010).
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Tenzij kan worden volstaan met een melding gebaseerd op het Besluit Uniforme Saneringen (zie hierna).
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Aldus de MvT, Kamerstukken II 2003/04, 29 462, nr. 3, p. 27.
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Kamerstukken II 2003/04, 29462, nr. 3, p. 28.
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ABRvS 11 juni 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD3597 en ABRvS 21 april 2010, M en R 2010, 77 m.nt. FW.
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Van der Veen & Hoekstra (2010), p. 94. Zij noemen o.m. schade voor omwonenden, een omgevingsplan,
gevoelswaarden e.d.
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Met deze saneringsdoelstelling is het uitgangspunt van functiegericht saneren uiteindelijk in de
Wbb vastgelegd. In het beleid werd al langer uitgegaan van dit uitgangspunt.
Het uitgangspunt van ‘herstel multifunctionaliteit, tenzij’ uit de oude Wbb is daarmee verlaten.
Na het saneren van de bodem moest deze dus in beginsel weer alle functies kunnen hebben,
of, anders gezegd, `multifunctioneel’ zijn. Dit uitgangspunt bleek in de praktijk echter te star.
Gebleken was dat de sanering van historische bodemverontreinigingen traag verloopt. De
omvang van de bodemverontreiniging bleek veel groter dan gedacht en de kosten daardoor
vaak (te) hoog. Dit had onder meer als belangrijk nadelig gevolg dat de ruimtelijke ontwikkeling
dreigt te stagneren. Door saneringsmaatregelen af te stemmen op het gewenste gebruik, of te
wel `functiegericht saneren’, wordt het saneren goedkoper gemaakt.

De Wbb biedt verder de mogelijkheid om een deelsanering uit te voeren, indien het belang
van de bodem zich daartegen niet verzet (art. 40 Wbb). Ook kan de sanering in fases worden
uitgevoerd (art. 39 lid 1 Wbb).

Besluit Uniforme Saneringen
Ingevolge art. 39b Wbb kunnen voor bij ministeriële regeling aan te wijzen categorieën van
uniforme saneringen bestaande uit eenvoudige, gelijksoortige saneringen van korte duur bij
amvb regels worden gesteld. Dit heeft plaatsgevonden in het Besluit Uniforme Saneringen
(BUS).688 Voor de saneringen die onder het BUS vallen hoeft geen saneringsplan te worden
opgesteld. Degene die voornemens is te gaan saneren volgens het BUS dient dit kenbaar te
maken bij de melding op grond van art. 28 Wbb (art. 39b lid 3 Wbb).

9.3.2 Doorwerking in de ruimtelijke besluitvorming
Nog enige opmerkingen over de relatie met de ruimtelijke ordening. De Wbb kent een eigen
systematiek; de bodemnormen zijn niet gebaseerd op hoofdstuk 5 Wm (zie ook par. 4). De
Wbb kent dan ook geen systeem van aanwijzing van bevoegdheden waarbij de bodemnormen
doorwerken naar bijvoorbeeld de ruimtelijke besluitvorming. Wel kan een verontreinigde bodem
de economische uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan in de weg staan. Zie bijvoorbeeld
een uitspraak van de Afdeling van 25 januari 2012:
‘Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, onder meer in haar uitspraak van 22 december
2010, zaak nr. 200904503/1/R2, staat voorop dat de vaststelling van de aanwezigheid van
verontreinigingen in de bodem, de noodzaak van sanering van verontreinigde locaties en de
wijze waarop deze sanering moet worden uitgevoerd, zijn geregeld in afzonderlijke wetgeving
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Stb. 2006, 54.
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met eigen procedures, die thans niet ter beoordeling staan. Dat doet er niet aan af dat de raad
het bestemmingsplan met de daarin opgenomen bestemmingen niet had kunnen vaststellen
indien en voor zover de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat de aanwezige
bodemverontreiniging aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in de weg staat.’689

Ook is het saneringsplan gekoppeld aan de omgevingsvergunning voor het bouwen. Indien
sprake is van een ernstig geval van verontreiniging moet de omgevingsvergunning voor het
bouwen worden aangehouden totdat het bevoegd gezag met het saneringsplan heeft ingestemd
(art. 6.2c Wabo). Zodoende wordt duidelijk of het bouwplan wellicht wijziging behoeft door het
saneringsplan. Zoals eerder aangegeven moet bij het bepalen van de saneringsdoelstelling ook
rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Deze moeten voldoende zeker
zijn en kunnen bijvoorbeeld blijken uit een herzien bestemmingsplan.
B en W moeten aan GS opgave doen van de hun bekende en binnen het grondgebied gelegen
onderzoeksgevallen en gevallen van ernstige verontreiniging (art. 41 Wbb). Wanneer sprake
is van ernstige, niet-spoedeisende verontreiniging geldt er geen aanhoudingsplicht voor de
omgevingsvergunning voor het bouwen. Wel kunnen er beheermaatregelen worden opgelegd,
zoals monitoring van de verontreiniging (art. 37 lid 4 Wbb). Niet-ernstige gevallen van
historische bodemverontreiniging worden niet via de Wet bodembescherming gereguleerd.
Deze gevallen zullen bij het vaststellen van een bestemmingsplan worden onderzocht.

9.4 Conclusie
De Wbb biedt de nodige flexibiliteit ten aanzien van de sanering van historische
verontreinigingen, waarbij een functiegerichte aanpak voorop staat. Dit biedt in beginsel
ruimte om de kosten voor bodemsanering omlaag te brengen en daarmee de verontreiniging
versneld aan te pakken. Dit is van belang omdat een verontreinigde bodem de economische
uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan in de weg kan staan. Wel moet worden bedacht dat
bij functiegericht saneren restverontreiniging in de grond achterblijft. De bestemming voor de
grond ligt dan in beginsel voor de toekomst vast. In een gebied dat gesaneerd is gericht op
de vestiging van een kantoor, met achterblijving van verontreiniging, zal niet, na afbraak van
het kantoor een volkstuintje kunnen worden begonnen. Voorts moet worden geconstateerd
dat de normstelling voor historische bodemverontreiniging buitenwettelijk is geregeld. De
normen zijn in beginsel dan ook minder hard dan grenswaarden in de zin van titel 5.1 Wm en
het bevoegd gezag blijft derhalve een eigen motiveringsplicht houden bij de bepaling of sprake
is van een geval van ernstige verontreiniging. Indien echter sprake is van een ernstig geval van
verontreiniging moet de omgevingsvergunning voor het bouwen worden aangehouden totdat
het bevoegd gezag met het saneringsplan heeft ingestemd. Voor de realisering van de idee van
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de compacte stad kan een verontreinigde bodem derhalve in de weg staat aan de vaststelling
van het bestemmingsplan (uitvoerbaarheid) en de verlening van de omgevingsvergunning voor
het bouwen.

10 Luchtkwaliteit
10.1 Inleiding
De luchtkwaliteitsnormen hebben jaren in Nederland in grote belangstelling gestaan.
Verschillende bouw- en wegverbredingsplannen werden vertraagd of konden geen doorgang
vinden omdat de grenswaarden voor de luchtkwaliteit niet konden worden gehaald.690 Vooral de
concentraties fijn stof (PM10, ook wel ‘zwevende deeltjes’) en stikstofdioxide in de lucht leverden
op veel plekken problemen op. In situaties waarin de normen voor fijn stof of stikstofdioxide
werden overschreden, konden nieuwe projecten die tot een nog verdere verslechtering van de
luchtkwaliteit leidden, niet worden toegestaan. Vervolgens is er een andere aanpak voor de
luchtkwaliteit gekomen.
Typisch voor de luchtkwaliteitsnormen is dat zij een Europeesrechtelijke achtergrond
hebben, waardoor de vraag speelt in hoeverre op nationaal niveau nog ruimte bestaat om af te
wijken van de normen. In het nationale recht is in hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm een aparte regeling
inzake luchtkwaliteitseisen opgenomen. In par. 10.2 wordt eerst besproken welke objecten
worden beschermd door de luchtkwaliteitsnormen. Vervolgens komt in 10.3 de normstelling
zelf aan de orde, zowel de Europeesrechtelijke als de nationale normstelling. Daarbij wordt ook
aandacht besteed aan de betekenis van de normen voor beoogde ruimtelijke ontwikkelingen.
Op deze plek moet reeds worden opgemerkt dat die betekenis sterk samenhangt met de
geïntroduceerde programmatische aanpak voor luchtkwaliteit. Deze aanpak wordt hier kort
besproken. In hoofdstuk 5 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

10.2 Beschermde objecten
Anders dan bij geluidhinder en externe veiligheid hebben de bronnen die luchtverontreiniging
veroorzaken een meer diffuus karakter. Luchtverontreinigende stoffen kunnen immers zowel
afkomstig zijn van puntbronnen zoals industrie, als van diffuse bronnen zoals het wegverkeer
of de scheepvaart.691 Dit lijkt ook zijn weerslag te hebben op de te beschermen objecten. De
normen voor luchtkwaliteit gelden in beginsel in heel Nederland, met uitzondering van de
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Zie bijvoorbeeld de verbreding van de A4 Burgerveen-Leiden (ABRvS 25 juli 2007, JM 2007, 122 m.nt. De
Vries), de uitbreiding van een betonfabriek in Utrecht (ABRvS 21 april 2004, AB 2004, 190 m.nt. Spaans) en
het verleggen van een oprit van een parkeergarage in Hilversum (ABRvS 26 juli 2006, AB 2006, 359 m.nt.
F.A.G. Groothuijse en A.G.A. Nijmeijer).
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Zie voor een overzicht van bronnen: www.compendiumvoordeleefomgeving.nl (luchtkwaliteit).
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werkplek (art. 5.6 lid 2 Wm), en niet ten opzichte van bepaalde gevoelige bestemmingen. De
normen gelden dus ook indien er niemand aan wordt blootgesteld. Ten tijde van het oude
Besluit luchtkwaliteit 2001 werd nog wel eens aangevoerd dat de grenswaarden niet werden
overschreden op de plaats van woningen of andere gevoelige bestemmingen en er daarom
geen strijd was met het Besluit luchtkwaliteit. De rechter maakte hiermee toentertijd korte
metten.692 Ook de huidige Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit 2008/50 kent een dergelijk
ruim bereik. Het begrip ‘lucht’ wordt in de richtlijn gedefinieerd als ‘de buitenlucht in de
troposfeer, met uitsluiting van plaatsen als gedefinieerd in Richtlijn 89/654/EEG waarop
bepalingen betreffende gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats van toepassing zijn en
waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen toegang hebben.’693 De richtlijn bevat evenwel
een belangrijke nuancering op dit punt: niet op alle locaties behoeft een beoordeling plaats
te vinden van de naleving van de grenswaarden met het oog op de menselijke gezondheid.
In bijlage 3, onderdeel A sub 2 bij de richtlijn worden de volgende locaties uitgezonderd van
beoordeling:
‘a. locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang
hebben en waar geen vaste bewoning is;
b. 
overeenkomstig artikel 2, lid 1, op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële
inrichtingen, waarop alle relevante bepalingen inzake gezondheid en veiligheid op het
werk gelden;
c. op de rijbaan van wegen; en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers
normaliter toegang tot de middenberm hebben.’
Inmiddels is ook het nationale recht aangepast en hoeft niet meer op alle plaatsen de
luchtkwaliteit beoordeeld te worden. Daarbij zijn de in de richtlijn genoemde locaties
overgenomen (zie art. 5.19 lid 2 Wm). De uitzonderingen zijn in art. 5.19 Wm opgenomen.
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in een uitspraak van 3 maart 2010 een ruimhartige
toepassing gegeven aan de criteria.694 Ten aanzien van de genoemde locaties onder a
(locaties waartoe leden van het publiek geen toegang hebben) oordeelt de Afdeling dat de
luchtkwaliteitsbeoordeling achterwege mag blijven ‘nu het publiek daar in de praktijk niet zal
verblijven’ (cursief MB).
Voor een aantal specifieke gevoelige bestemmingen kent de luchtkwaliteitsregelgeving
een bijzondere bescherming. Deze bescherming is vastgelegd in het Besluit gevoelige
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Zie bijv. ABRvS 12 mei 2004, M en R 2004, nr. 61.
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Art. 2 lid 1 richtlijn 2008/50/EG.
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ABRvS 3 maart 2010, M en R 2010, 39 m.nt. Arentz.
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bestemmingen,695 Deze amvb is gebaseerd op art. 5.16a Wm en voorziet in een beperking
van de mogelijkheden van vestiging van bepaalde gevoelige bestemmingen (scholen,
bejaardentehuizen, verzorgingshuizen en kinderopvang) langs provinciale wegen en rijkswegen
indien daar sprake is van een overschrijding van de normen voor fijn stof of stikstofdioxide.696

10.3 Normen voor luchtkwaliteit
10.3.1 Inleiding
Anders dan bij de analyse van de regelgeving inzake externe veiligheid en geluidhinder, wordt
in het navolgende geen onderscheid gemaakt in de regulering van de verontreiniging afkomstig
van inrichtingen en van verkeer. Een dergelijk onderscheid is in de luchtkwaliteitsregelgeving
niet gemaakt; titel 5.2 Wm bevat een algemene regeling voor alle luchtvervuilende bronnen.
Achtereenvolgens komen de Europese luchtkwaliteitsnormen (10.3.2) en de nationale
luchtkwaliteitsnormen (10.3.3) aan de orde.

10.3.2 Europese luchtkwaliteitsnormen
De Europese richtlijn van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en een schonere lucht voor
Europa (2008/50)697 bevat kwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden voor verschillende
luchtverontreinigende stoffen (o.a. voor zwaveldioxide, stikstofdioxiden, benzeen en fijn
stof). Een grenswaarde is volgens art. 2 sub 5 van de richtlijn ‘een niveau (..) dat binnen een
bepaalde termijn moet worden bereikt en, wanneer het eenmaal is bereikt, niet meer mag
worden overschreden.’ De lidstaten moeten er voor zorgen dat op bepaalde tijdstippen de
grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen in zones en agglomeraties
niet worden overschreden. Daartoe eist de richtlijn dat de lidstaten voor hun hele grondgebied
zones en agglomeraties aanwijzen waarin de luchtkwaliteit wordt beoordeeld en beheerd.698
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Stb. 2009, 14.
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Indien binnen 50 m van een provinciale weg of 300 m van een rijksweg de normen voor fijn stof of
stikstofdioxide worden overschreden, mag het totaal aantal personen dat daar verblijft in een gevoelige
bestemming niet toenemen (art. 2 Besluit gevoelige bestemmingen).
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Deze richtlijn vervangt de eerdere kaderrichtlijn voor de luchtkwaliteit uit 1996, drie dochterrichtlijnen
en een beschikking van de Raad inzake luchtkwaliteit. De implementatietermijn voor de nieuwe
luchtkwaliteitsrichtlijn is op 11 juni 2010 verlopen. Op die datum zijn de oude richtlijnen ingetrokken. Zie
artt. 31 en 33 van richtlijn 2008/50. De Wm is aangepast aan de nieuwe richtlijn (zie Stb. 2009, 158). Een
vierde dochterrichtlijn (2004/107) is nog niet opgenomen in de nieuwe kaderrichtlijn. Deze richtlijn bevat
normen voor arseen, cadmium, kwik, nikkel en PAK’s in de lucht. Zodra voldoende ervaring is opgedaan
met de vierde dochterrichtlijn zal worden bekeken of de bepalingen van deze richtlijn ook in de nieuwe
richtlijn luchtkwaliteit worden gevoegd (zie considerans richtlijn 2008/50 onder 4).
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Een ‘zone’ is een met het oog op de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit afgebakend gedeelte
van het grondgebied van de lidstaat. Een ‘agglomeratie’ is kort gezegd een verstedelijkte zone met een
bevolking van meer dan 250 000 inwoners (zie art. 2 richtlijn 2008/50).
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Naast grenswaarden kent de richtlijn ook ‘streefwaarden’ (voor ozon en tijdelijk voor zeer fijn
stof) en ‘alarmdrempels’ (voor zwaveldioxide en stikstofdioxide). Streefwaarden zijn duidelijk
minder strikt bedoeld dan grenswaarden. Volgens art. 2 sub 9 van de richtlijn is een streefwaarde
een niveau ‘dat voor zover mogelijk binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt’ (vergelijk
onze nationale ‘richtwaarden’). Alarmdrempels zijn van toepassing in uitzonderingssituaties
(denk bijvoorbeeld aan smog). De drempels geven een niveau aan waarboven een kortstondige
blootstelling risico’s voor de gezondheid inhoudt van de bevolking als geheel. Bij het bereiken
van dit niveau dient de lidstaat onmiddellijk stappen te nemen (art. 2 sub 10 richtlijn).
Voorts zijn voor zeer fijn stof (aangeduid als PM2,5) specifieke normen opgenomen. Volgens
de considerans van de richtlijn zijn deze fijne zwevende deeltjes verantwoordelijk voor
aanzienlijke ongunstige gevolgen voor de menselijke gezondheid. PM2,5 is echter moeilijk te
meten en er kon nog geen drempelwaarde worden vastgesteld waaronder PM

2,5

geen risico’s

meer vormt. De aanpak is dan ook iets anders dan bij de andere luchtverontreinigende stoffen.
Voor PM2,5 is voor 2010 een streefwaarde vastgesteld voor concentraties in de lucht en voor
2015 een grenswaarde. Daarnaast staat in de richtlijn een nationale streefwaarde inzake de
blootstelling aan PM2,5 die op 1 januari 2020 zo veel mogelijk moet worden bereikt. Ook bevat
de richtlijn een blootstellingsconcentratieverplichting van 20 microgram per m3 ingaande op
1 januari 2015. Deze blootstellingsconcentratieverplichting heeft een verplichtend karakter,
maar is niet identiek aan een grenswaarde omdat het een waarde is die op nationale schaal
gerealiseerd moet worden.
De luchtkwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden houden een resultaatsverplichting
in voor de lidstaten om aan deze normen te voldoen. Op dit punt bood de richtlijn uit 2008
de lidstaten enige flexibiliteit in vergelijking met de oude luchtkwaliteitsrichtlijnen. De
lidstaten kregen namelijk de mogelijkheid om het tijdstip uit te stellen waarop de normen voor
stikstofdioxide en benzeen moesten worden bereikt, respectievelijk vrijstelling te krijgen voor
de normen voor fijn stof (ook aangeduid als derogatie). Voor benzeen en stikstofdioxide was het
uitstel tot uiterlijk 1 januari 2015. Voor fijn stof gold de vrijstelling tot uiterlijk 11 juni 2011. Voor
het uitstel respectievelijk de vrijstelling gelden strenge voorwaarden, waaronder de verplichting
een luchtkwaliteitsplan op te stellen waarin passende maatregelen zijn omschreven.699 Ook zijn
er maximale overschrijdingsmarges in de richtlijn aangegeven. De Europese Commissie moet
beoordelen of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Bij de beoordeling of aan de grenswaarden
wordt voldaan, mag ingevolge de richtlijn rekening worden gehouden met de bijdrage van
natuurlijke bronnen aan de luchtverontreiniging (denk bijvoorbeeld aan zeezout).
Naast de flexibiliteit die wordt geboden door de mogelijkheden van uitstel en vrijstelling van
het voldoen aan de normen, bieden de luchtkwaliteitseisen ook enige ruimte voor flexibiliteit
door het feit dat zij zijn uitgedrukt in gemiddelden per tijdseenheid (24-uurgemiddelde,

699
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jaargemiddelde, zie bijlage II bij de richtlijn). Een norm uitgedrukt in een gemiddelde biedt
immers ruimte om tijdelijke, niet al te grote, afwijkingen van de vereiste norm toe te staan.
Bij het (alsnog) aan de normen voldoen gaat de richtlijn derhalve uit van een planmatige
aanpak, waarbij alle passende maatregelen worden genomen om aan de normen te voldoen
(art. 23 van de richtlijn). Ook ingeval van een dreigende overschrijding van de grenswaarden
schrijft de richtlijn een planmatige aanpak voor, de zogenoemde kortetermijnactieplanen (art.
24 van de richtlijn). De planaanpak van art. 24 is echter niet verplichtend voorgeschreven:
‘wanneer dit risico (van overschrijding, MB) geldt voor een of meer in de bijlagen VII, XI en
XIV genoemde grenswaarden of streefwaarden, kunnen (cursief, MB) de lidstaten indien dat
passend is dergelijke kortetermijnactieplannen opstellen.’
In beginsel zijn de lidstaten vrij om te bepalen hoe aan de grenswaarden wordt voldaan
(welke maatregelen ze daartoe nemen). De richtlijn gaat daarbij zoals gezegd uit van een
planmatige aanpak. Uit het Janecek arrest700 en het Clientearth arrest701 blijkt in dit verband
dat een particulier kan eisen dat een nationale autoriteit een actieplan opstelt indien zich een
dreigende overschrijding van grenswaarden voordoet. Bij het vaststellen van de maatregelen
beschikken de lidstaten volgens het HvJ EU over een beoordelingsmarge. Daarbij overweegt
het Hof evenwel, dat artikel 7 lid 3 van Richtlijn 96/62/EG702 grenzen aan de uitoefening hiervan
stelt, die voor de nationale rechter kunnen worden ingeroepen (zaak C-72/95, Kraaijeveld).
Lidstaten moeten binnen het kader van het actieplan en op korte termijn maatregelen nemen
om het risico van overschrijding van de grenswaarden of alarmdrempels tot een minimum te
beperken en geleidelijk terug te keren naar een niveau onder deze waarden of drempels.703
In ClientEarth herhaalt het Hof dat de lidstaten over beoordelingsmarge beschikken bij het
vaststellen van de maatregelen en benadrukt daarbij dat deze maatregelen ‘hoe dan ook van
dien aard moeten zijn dat de periode van overschrijding van de grenswaarden zo kort mogelijk
kan worden gehouden.’704
In Nederland is er veel discussie geweest over de vraag op welke wijze de (Europese)
luchtkwaliteitsnormen moesten worden bereikt.705 Deze discussie vloeide voort uit de wijze
waarop in onze nationale wetgeving was gekozen voor het voldoen aan de grenswaarden voor
de luchtkwaliteit. Er was aangesloten bij het systeem van hoofdstuk 5, titel 5.1 Wm, waarbij
sprake was van een directe koppeling tussen de luchtkwaliteitsnormen en concrete besluiten.
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HvJ EU 25 juli 2008, C-237/07.
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HvJ EU 19 november 2014, C-404/13.
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In deze zaak ging het om de ‘oude’ kaderrichtlijn luchtkwaliteit.
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HvJ EU 15 juli 2008, C-237/07, r.o. 46.
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HvJ EU 19 november 2015, C-404/13, r.o. 57. Zie over dit arrest ook Fleurke (2015).
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Zie bijvoorbeeld Koeman (2005), p. 504-508 en Backes (2006), p. 88-102.
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De noodzaak tot aanpassing van het systeem werd vooral duidelijk toen in de rechtspraak strikt
werd getoetst. Verschillende bouw- en wegverbredingsplannen konden, zoals eerder gezegd,
daardoor geen doorgang vinden.

10.3.3 Titel 5.2 Wm inzake luchtkwaliteitseisen en bijlage 2 bij de Wm
In hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm is een specifieke regeling voor luchtkwaliteitseisen opgenomen.
In bijlage 2 bij de Wm zijn grenswaarden, richtwaarden, plandrempels en alarmdrempels voor
verschillende luchtverontreinigende stoffen opgenomen. Ook voor zeer fijn stof (PM2,5) zijn
normen opgenomen.
Deze regeling vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Met het Besluit luchtkwaliteit 2005
werd reeds in een oplossing voorzien voor de stagnatie van bouw- en infrastructuurprojecten
vanwege de toepassing van de luchtkwaliteitsnormen. Door de introductie van een
zogenoemde ‘saldobenadering’706 maakte het Besluit luchtkwaliteit 2005 het mogelijk om toch
te kunnen bouwen op plaatsen waar de normen voor de luchtkwaliteit werden overschreden.
De mogelijkheid tot saldering hield in dat een beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit
door de uitoefening van een bevoegdheid was toegestaan, mits de luchtkwaliteit per saldo
verbeterde (art. 7 lid 3 onder b). Het bekende voorbeeld is hier de aanleg van een weg rond een
dorp, die weliswaar zorgt voor een verslechtering van de luchtkwaliteit langs de rondweg, maar
de luchtkwaliteit in de dorpskern doet verbeteren. In de praktijk bleek de toepassing van de
salderingsregeling niet eenvoudig.707

De regeling, neergelegd in titel 5.2 Wm, kent een programmatische aanpak, waarbij voor een
belangrijk deel van de gevallen een besluit over een bepaald project niet meer rechtstreeks aan
de luchtkwaliteitsnormen hoeft te worden getoetst. Het gaat dan om projecten die worden
genoemd in het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Ook projecten die
slechts een gering effect op de luchtkwaliteit hebben, de ‘niet in betekenende mate bijdragen’
– projecten, worden niet meer afzonderlijk getoetst aan de normen voor luchtkwaliteit.
De negatieve effecten van deze ‘niet in betekenende mate bijdragen’- projecten worden
meegenomen in het nationale luchtkwaliteitsprogramma. Het stelsel komt in het kort op het
volgende neer.
In art. 5.16 lid 2 Wm zijn bevoegdheden en wettelijke voorschriften aangewezen waarvan
de uitoefening of toepassing gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij om
bevoegdheden op basis van de Wm, de Wabo, de Wro, de Tracéwet, de Spoedwet wegverbreding,
de Interimwet stad-en-milieubenadering en de Crisis- en herstelwet. Denk bijvoorbeeld aan
706

Zie over salderen in het omgevingsrecht o.a. Boeve (2007), Frins (2016), over luchtkwaliteit i.h.b. p. 120130.

707

Zie voor een jurisprudentieoverzicht o.a. Van der Sluis (2011).

194

Milieukwaliteitsnormen

de vaststelling van een bestemmingsplan en de verlening van een omgevingsvergunning voor
een inrichting.708 Het betreft een limitatieve opsomming van bevoegdheden. Alleen bij de
uitoefening van bevoegdheden die zijn genoemd in art. 5.16 lid 2 moet worden getoetst aan de
grens- en richtwaarden, zoals opgenomen in bijlage 2 bij de Wm. 709 Het systeem van titel 5.2
Wm is in die zin nog steeds gelijk aan het algemene systeem van titel 5.1 Wm. De versoepeling
zit in het feit dat, zoals hierboven aangegeven, niet meer in alle gevallen bij het individuele
besluit rechtstreeks aan de luchtkwaliteitsnormen hoeft te worden getoetst.
Wanneer er geen sprake is van een overschrijding van de normen is er geen beletsel voor
het uitoefenen van de bevoegdheid (art. 5.16 lid 1 onder a Wm). Is er wel sprake van een
overschrijdingssituatie dan is van belang of het gaat om een project dat ‘niet in betekenende
mate’ (nibm) bijdraagt aan de concentratie in de lucht van PM 10 of stikstofdioxide.
Of sprake is van een nibm-project blijkt uit het Besluit niet in betekende mate bijdragen.710
Wanneer de bijdrage aan de jaargemiddelde concentratie van zowel PM 10 en stikstofdioxide
niet groter is dan 3%, is sprake van een nibm-project. In het besluit nibm is een anticumulatiebepaling opgenomen (aan elkaar grenzende of in elkaars nabijheid liggende locaties
worden gezien als één locatie). Voor bepaalde categorieën van gevallen is de 3% grens
uitgewerkt in een ministeriële regeling; de Regeling niet in betekende mate bijdragen.711 Hierin
zijn categorieën van gevallen aangewezen die in elk geval als nibm worden aangemerkt, zoals
een woningbouwlocatie met netto niet meer dan 1500 nieuwe woningen en één ontsluitingsweg.

Indien een project nibm bijdraagt aan de overschrijding van de luchtkwaliteit vindt geen verdere
toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen plaats. Wel moet in de ruimtelijke besluitvorming aan de
hand van het criterium ‘een goede ruimtelijke ordening’ worden beoordeeld of de blootstelling
aan de luchtverontreiniging aanvaardbaar is.712 Draagt het project wel in betekenende mate bij
aan de concentratie van PM 10 of stikstofdioxide dan is van belang of het project is opgenomen
in het Nationale samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (ofwel NSL).
Het NSL is een programma met een looptijd van vijf jaar, dat is gericht op het bereiken
van de grenswaarden die worden overschreden of dreigen te worden overschreden (art.
5.12 Wm).713 Het programma bevat een overzicht van nationale generieke maatregelen ter
verbetering van de luchtkwaliteit. Voorbeelden zijn een subsidieprogramma’s voor de achteraf
708

In art. 5.16 lid 2 Wm is niet langer het uitwerkingsplan opgenomen. Zie in dit verband ABRvS 2 september
2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ6671.

709

Zie o.a. ABRvS 15 juli 2009, JM 2009/97, m.nt. De Vries

710

Stb. 2007, 440.

711

Stcrt. 2007, 218, p. 11.

712

Zie bijv. ABRvS 8 februari 2012, M en R 2012, 57 m.nt. Hillegers.

713

Zie kabinetsbesluit NSL bij Kamerstukken II 2008/09, 20175, nr. 88.
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inbouw van roetfilters en een milieuzoneconvenant voor vrachtwagenverkeer. Ook zijn in het
NSL regionale maatregelen opgenomen, zoals het in bepaalde gemeenten stimuleren van een
schoon wagenpark of het verlagen van de snelheid rond de binnenstad. Daarnaast bevat het
programma een overzicht van de te verwachten ontwikkelingen en de te nemen besluiten in de
planperiode en de effecten daarvan. Hier gaat het om de grote bouw- en infrastructuurprojecten.
Het NSL weegt de negatieve effecten van ontwikkelingen en projecten af tegen de positieve
effecten van alle maatregelen die zijn gericht op het bereiken van de grenswaarden. Voor
projecten die in het NSL passen vindt geen rechtstreekse toetsing meer aan de grenswaarden
voor de luchtkwaliteit plaats, enkel wordt beoordeeld of het project binnen het NSL past (art.
5.16 lid 1 onder d jo. art. 5.16 lid 3 Wm). Het bestuursorgaan zal aannemelijk moeten maken dat
het project binnen het NSL past.714
De bestuursorganen zijn verplicht zorg te dragen voor een tijdige uitvoering van de
maatregelen die zijn genoemd in het programma (art. 5.12 lid 9). Tegen het NSL staat geen
beroep open (20.2 lid 1 sub b Wm, negatieve lijst art. 8.5, lid 1 Awb). Dit staat niet aan de weg aan
de mogelijkheid van exceptieve toetsing van de inhoud van het NSL in het kader van het beroep
tegen een besluit over een project dat is opgenomen in het NSL. De Afdeling bestuursrechtspraak
heeft de onderbouwing van een project door middel van de NSL-systematiek geaccepteerd.715
Daarbij hanteert de Afdeling een terughoudende benadering en legt de nadruk op het systeem
van de Wm (jaarlijkse rapportages en bijstelling door de minister) waarmee de grenswaarden
worden bereikt.716
Hoewel het NSL al lange tijd de centrale figuur is in het systeem voor de luchtkwaliteit, zal
de rol van dit plan nu anders (moeten) worden. Een overschrijding van de grenswaarden, is niet
meer toegestaan (ook niet een tijdelijke).717 De termijnen om te voldoen aan de grenswaarden
voor PM10 en stikstofdioxide zijn immers verstreken. In die zin kan het NSL dus niet langer
gebruikt worden om niet te hoeven toetsen aan de luchtkwaliteitsnormen. Wel kan het NSL en
de bijbehorende monitoringstool nog worden gebruikt om te beoordelen of een project leidt
tot overschrijding.718
Indien een project niet is opgenomen in het NSL en er ook geen sprake is van een nibm-project, dan
moet het besluit dat dit project mogelijk maakt, getoetst worden aan de luchtkwaliteitsnormen.
Voor deze projecten bestaat wel de mogelijkheid om de salderingsregeling toe te passen (art.
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ABRvS 26 mei 2010, BR 2010, nr. 142 m.nt. W.J. Bosma

715

ABRvS 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9581 (24 Oktoberplein). Zie voor een overzicht van
jurisprudentie en wetgeving ook Van den Brand en van der Sluis (2010) en Schippers en Besselink (2009).
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Bijv. ABRvS 12 januari 2011, AB 2011, 57 m.nt. Van den Broek en ABRvS 25 januari 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BV1836.
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5.16 lid 1 sub b). Deze regeling is gelijk aan de salderingsregeling onder het Besluit luchtkwaliteit
2005.

10.4 Conclusie
Anders dan de overige in dit hoofdstuk besproken milieukwaliteitsnormen hebben de
luchtkwaliteitsnormen een Europeesrechtelijke achtergrond. De mogelijkheden om af te wijken
van deze normen zijn reeds daarom beperkt. Flexibiliteit kan immers alleen worden gevonden
indien de kaderrichtlijn luchtkwaliteit dit toestaat. De impact van de luchtkwaliteitsnormen is
reeds groot omdat zij gelden voor het gehele grondgebied; ook indien er geen personen aan de
luchtverontreinigende stoffen worden blootgesteld. Daarbij bieden de luchtkwaliteitsnormen
in de vorm van grenswaarden weinig flexibiliteit. Het zijn resultaatsverplichtingen die op
een bepaald tijdstip moeten worden bereikt. Hieraan doet niet af dat de lidstaten, ingevolge
jurisprudentie van het HvJ EU, bij een dreigende overschrijding beschikken over een
beoordelingsmarge ten aanzien van de te treffen maatregelen. Aan de normen moet worden
voldaan. Op twee punten wordt ten aanzien van de grenswaarden wel enige flexibiliteit geboden.
Ten eerste door het feit dat zij zijn uitgedrukt in gemiddelden per tijdseenheid. Daarmee wordt,
zij het beperkt, ruimte geboden om tijdelijke afwijkingen van de vereiste norm toe te staan.
Ten tweede hoeft niet op alle plaatsen een beoordeling van de luchtkwaliteit plaats te vinden.
Luchtkwaliteitsnormen zijn ook gesteld in de vorm richtwaarden, deze bieden meer flexibiliteit
dan de grenswaarden, in de zin dat van deze normen gemotiveerd mag worden afgeweken.
Het eindresultaat, het tijdig voldoen aan de grenswaarden of richtwaarden, staat bij de
luchtkwaliteitsnormen vast. Overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen kan daarmee een
belemmering betekenen voor nieuwe ontwikkelingen die een (verdere) overschrijding van deze
normen tot gevolg kunnen hebben. Door de programmatische aanpak zoals opgenomen in titel
5.2 Wm was er evenwel ruimte voor het bevoegd gezag om gedurende de looptijd van het NSL
projecten met gevolgen voor de luchtkwaliteit toe te staan, indien daar verbetermaatregelen
tegenover staan. Daarmee werd flexibiliteit geboden ten aanzien van de wijze waarop aan de
normen werd voldaan. Nu de termijnen om te voldoen aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit,
zijn verstreken zal het NSL bij overschrijding niet meer als onderbouwing kunnen dienen.

11 Conclusie
In dit hoofdstuk is de betekenis van milieukwaliteitsnormen voor (ruimtelijke) keuzes of
beslissingen in het kader van de realisering van de compacte stad onderzocht. Daartoe zijn
de milieukwaliteitsnormen op verschillende relevante milieuterreinen geanalyseerd en is ook
aandacht besteed aan de algemene regeling inzake milieukwaliteitseisen in hoofdstuk 5 Wm.
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Algemene regeling hoofdstuk 5 Wm
De algemene regeling inzake milieukwaliteitseisen in hoofdstuk 5, titel 5.1 Wm voorziet in
een systeem waarin milieukwaliteitseisen in de vorm van grens- of richtwaarden of op bij
EU-richtlijn of EU-verordening gestelde wijze bij amvb, ministeriële regeling of provinciale
milieuverordening worden vastgesteld en waarbij een koppeling plaatsvindt van de norm aan
een concrete bevoegdheid (zoals het vaststellen van een bestemmingsplan of het verlenen van
een omgevingsvergunning voor een inrichting). Daarmee is dit systeem vooral gericht op een
doorwerking van de milieukwaliteitsnorm naar de aangewezen bevoegdheden, waarbij nieuwe
ontwikkelingen worden tegengehouden indien sprake is van een overschrijdingssituatie. Het
treffen van ‘actieve maatregelen’ om de milieukwaliteit in een gebied te verbeteren zit niet in
het systeem ingebakken. De regeling van hoofdstuk 5, titel 5.1 Wm lijkt steeds minder te passen
bij nieuwe ontwikkelingen waarbij gekozen wordt voor een meer programmatische aanpak,
waar het treffen van maatregelen een onderdeel van uit maakt. Dit uit zich ook in het feit dat
slechts weinig milieukwaliteitsnormen gebaseerd zijn op titel 5.1 Wm en dat nieuwe regelingen
inzake milieukwaliteitseisen met een eigen systeem worden opgenomen in aparte delen van
de Wm (zoals luchtkwaliteitseisen in titel 5.1 en het systeem van geluidproductieplafonds
in hoofdstuk 11 Wm). Ook onderdelen van de regeling in titel 5.1 bieden een onvoldoende
passend kader, zoals het stand-stillbeginsel dat in de praktijk zeer moeilijk toepasbaar blijkt
(omdat bij strikte toepassing iedere ruimtelijke ontwikkeling wordt tegengehouden) en in alle
op titel 5.1 Wm gebaseerde amvb’s wordt uitgezonderd. Ook het enkele onderscheid tussen
milieukwaliteitsnormen in de vorm van grens- of richtwaarden blijkt onvoldoende; er zijn
verschillende (wettelijke) milieukwaliteitsnormen in de vorm van afstandseisen vastgesteld.
Strikt genomen is bij een afstandseis evenwel geen sprake van een milieukwaliteitsnorm.

a. Beschermde objecten, toepassingsbereik
De milieukwaliteitsnormen in de verschillende regelingen zijn in veel gevallen gekoppeld
aan specifiek te beschermen gevoelige objecten. Zo gelden de risiconormen ten opzichte
van kwetsbare en beperkt kwetsbare bestemmingen en de geluidsnormen ten opzichte van
bepaalde geluidsgevoelige objecten. De bescherming is veelal ruim: de omschrijving van de te
beschermen is ruim of en/of niet limitatief. Over het algemeen is er meer ruimte voor afweging
indien het niet woningen betreft. Opvallend is dat het beschermingsbereik van de verschillende
regelingen soms verschilt. Deze verschillen zijn niet altijd te verklaren vanuit de aard van de
verontreiniging. Ook verschilt soms binnen één milieuterrein de bescherming, zoals bij de
geluidhindernormen. Al met al levert het beschermingsbereik van de milieukwaliteitsnormen
een weinig eenduidig en transparant beeld op. Wel is er meer eenduidigheid nu, door de
inwerkingtreding van de Wet plattelandswoningen, de feitelijke situatie niet langer bepalend
is voor de vraag of een object zich als beschermd object kwalificeert. De planologische situatie
is doorslaggevend. De bescherming van de bodemkwaliteitsnormen en luchtkwaliteitsnormen
richt zich overigens niet op specifieke objecten. In beginsel worden alle functies of objecten
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beschermd door deze objecten. Dit is weinig verbazend gelet op het meer ‘diffuse’
karakter van deze vormen van verontreiniging. Juist bij deze normen heeft zich evenwel
een ontwikkeling voorgedaan naar een meer op de functie toegesneden bescherming.
Bij de bodemkwaliteitsnormen is de saneringsdoelstelling afhankelijk gemaakt van de
bodemfuncties die na sanering op de verontreinigde locatie worden toegelaten. Ten aanzien
van de luchtkwaliteitsnormen behoeft niet meer op alle plaatsen een beoordeling van de
luchtkwaliteit plaats te vinden. Deze aanpassingen zijn ingegeven om de belemmeringen voor
ruimtelijke ontwikkelingen te beperken.

4

b. Juridische grondslag van de milieukwaliteitsnormen
Er zijn weinig Europeesrechtelijke milieukwaliteitsnormen vastgesteld ten aanzien van de lokale
milieukwaliteit. Alleen ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn Europese grens- en streefwaarden
vastgesteld. Met het oog op het subsidiariteitsbeginsel wekt deze terughoudendheid geen
verbazing, zo hebben geluidhinder en bodemverontreiniging immers vooral lokale effecten.
De nationale luchtkwaliteitsnormen hebben derhalve een Europeesrechtelijke achtergrond.
Ook de normen inzake externe veiligheid, voor zover het risico’s vanwege inrichtingen betreft,
kennen een Europeesrechtelijke achtergrond. Hier is echter geen sprake van expliciete
(kwantitatieve) Europese risiconormen, maar geeft de richtlijn de verplichting ‘voldoende
afstand’ te laten bestaan tussen woongebieden en risicovolle inrichtingen. De normen op het
gebied van externe veiligheid zijn opgenomen in amvb’s die zijn gebaseerd op titel 5.1 Wm en
art. 4.3 lid 1 Wro. De geluidhindernormen zijn voor een deel in de wet zelf opgenomen (Wet
geluidhinder en in de Wet milieubeheer) en voor een deel in circulaires die vooral gebruikt
worden bij de omgevingsvergunningverlening voor inrichtingen. Ook de normen op het gebied
van luchtkwaliteit zijn in de wet zelf opgenomen (in bijlage 2 Wm). De normen ten aanzien van
bodemsanering hebben een buitenwettelijke grondslag; deze zijn opgenomen in een circulaire.
De wetgever heeft er expliciet voor gekozen de normen voor bodemsanering niet op basis van
hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vast te stellen, omdat er geen sprake is van sturing van
toekomstig brongericht beleid maar puur om het opruimen van vervuiling uit het verleden.
Op grond van art. 5.5 Wm kunnen bij provinciale milieuverordening ook op provinciaal niveau
milieukwaliteitseisen worden vastgesteld. Van deze mogelijkheid is echter slechts weinig
gebruik gemaakt. Buiten de provinciale milieuverordening zijn soms wel milieukwaliteitseisen
op provinciaal niveau te vinden, bijvoorbeeld ten aanzien van geurhinder. Deze normen hebben
dan evenwel een andere juridische status.
Aparte vermelding verdient nog het Activiteitenbesluit. Ook hierin zijn milieukwaliteitsnormen
opgenomen, zowel voor geluidhinder als voor geurhinder. Bij deze milieuthema’s wordt veel
ruimte geboden voor maatwerk door het lokale bevoegd gezag. Voor bepaalde risicovolle
activiteiten zijn veiligheidsafstanden opgenomen. Hierbij wordt niet de mogelijkheid tot
maatwerk geboden.
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c. Karakter (en systematiek) van de normen
Het karakter en de systematiek van de milieukwaliteitsnormen verschilt. Voor de realisering
van de idee van de compacte stad is van belang welke (mate van) afwegingsruimte het bevoegd
gezag heeft bij toepassing van de norm. Op basis van de in dit hoofdstuk gemaakte analyse kan
een volgende indeling worden gemaakt:

1. Geen ruimte voor eigen afweging
Indien op Europees niveau milieukwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden zijn
vastgesteld heeft dit als consequentie dat deze normen door de lidstaten in acht moeten
worden genomen. Grenswaarden die de gezondheid beogen te beschermen moeten volgens
jurisprudentie van het HvJ EU worden omgezet in algemeen bindende en afdwingbare
bepalingen van algemeen recht. Een afwijking van de normen naar beneden toe, buiten
eventuele derogatiemogelijkheden van de richtlijn zelf, is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen
mogelijk. De normen voor de luchtkwaliteit in de vorm van grenswaarden vallen binnen deze
categorie. De normen bieden het bevoegd gezag geen ruimte voor een eigen afweging. Er mag
niet van worden afgeweken, aan de norm moet op een bepaald tijdstip worden voldaan. Dit
neemt niet weg dat er in beginsel wel flexibiliteit is in de wijze waarop aan de normen wordt
voldaan. Ook wordt er afwegingsruimte geboden indien de normen zijn weergegeven in
jaargemiddelden, dit biedt wat flexibiliteit.
Een ander voorbeeld van normen zonder afwegingsruimte zijn de risiconormen in de
vorm van grenswaarden zoals vastgesteld in het Bevi, Bevb en Bevtb. Ook hierop geldt een
uitzondering, een tijdelijke afwijking van het Bevi is mogelijk. Doel hiervan is om beoogde
nieuwe ontwikkelingen niet te blokkeren indien sprake is van een overgangsperiode.

2. Geclausuleerde ruimte voor afweging, met en zonder ondergrens
Naast milieukwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden komen ook milieukwaliteitsnormen
voor in de vorm van richtwaarden (bij externe veiligheid en bij luchtkwaliteit). Bij richtwaarden
is wel sprake van afwegingsruimte voor het bevoegd gezag. Deze afwegingsruimte is evenwel
geclausuleerd, alleen in geval van ‘gewichtige redenen’ mag van de norm worden afgeweken.
Er is evenwel niet altijd een ondergrens voor de afwijking aangegeven. Het argument hierbij is
dat een ondergrens tot normopvulling leidt. Andere voorbeelden zijn de oriëntatiewaarde voor
het groepsrisico en de geurhindernorm voor industrie.
Naast deze normen waarbij geen ondergrens voor de afwijking is gegeven, kunnen ook
milieukwaliteitsnormen worden onderscheiden waarbij het lokale bevoegd gezag een
eigen afweging kan maken tot aan een ondergrens. Dit betreft bijvoorbeeld het systeem
van de Wet geluidhinder waarbij het bevoegd gezag afwegingsruimte heeft ten aanzien
van de voorkeursgrenswaarde, maar waarbij niet verder mag worden afgeweken dan tot de
zogenoemde ‘hogere waarde’ en de binnenwaarde.
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3. Volledige ruimte voor eigen afweging
De normen die zijn opgenomen in circulaires en richtlijnen hebben naar hun aard geen bindende
juridische status. Dit betreft bijvoorbeeld de normen op het terrein van bodem, lichthinder
en de geluidhindernormen zoals opgenomen in de handreiking industrielawaai. Het bevoegd
gezag heeft hier in beginsel ruimte voor een eigen normstelling op het lokale niveau en heeft
een eigen motiveringsplicht bij de beoordeling of sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau.
In die zin is er sprake van ruime flexibiliteit voor het lokale bevoegd gezag. Dit neemt niet
weg dat, wanneer deze normen de meest recent aanvaarde milieuhygiënische inzichten
verwoorden, het bevoegd gezag vanuit een oogpunt van zorgvuldige besluitvorming deze
normstelling hierbij zal moeten betrekken.

d. Betekenis van de milieukwaliteitsnormen voor de besluitvorming
De betekenis van de normen voor de ruimtelijke besluitvorming is in veel gevallen evident. Zo is
er bij de risiconormen, geluidhindernormen en luchtkwaliteitsnormen (in beginsel) sprake van
een directe koppeling tussen de normen en aangewezen bevoegdheden zoals het vaststellen
van een bestemmingsplan. Hier geldt vervolgens het oude adagium ‘wie het eerst komt,
wie het eerst maalt’; een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is niet mogelijk indien niet aan de
normen in de vorm van een grenswaarde kan worden voldaan en het bevoegd gezag heeft geen
mogelijkheid om een eigen afweging te maken. Indien sprake is van milieukwaliteitsnormen
in de vorm van een richtwaarde of van voorkeursgrenswaarden heeft het bevoegd gezag meer
ruimte voor een eigen afweging tussen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en het voldoen
aan de milieukwaliteitsnorm. In de praktijk blijkt deze ruimte door het bevoegd gezag vaak
ten volle te worden benut. Gemeentebesturen kiezen bijvoorbeeld zonder gedegen motivatie
voor het vaststellen van hogere waarden; er is geen prikkel om maatregelen te treffen en de
geluidsbelasting zo laag mogelijk te houden, terwijl het systeem hier wel mogelijkheden toe
biedt.
Er zijn verschillende ontwikkelingen in de wetgeving, waarbij meer aandacht is voor de
spanning tussen de milieukwaliteitsnormstelling en ruimtelijke initiatieven; voorbeelden zijn
het systeem van geluidproductieplafonds in de Wm en de programmatische aanpak bij de
luchtkwaliteitsnormen. Een ander voorbeeld is het Besluit externe veiligheid buisleidingen
waarbij de verantwoordelijkheid in saneringssituaties bij de exploitant wordt gelegd. In het
volgende hoofdstuk worden de mogelijkheden om meer milieugebruiksruimte te creëren voor
ruimtelijke ontwikkelingen nader onderzocht.
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Hoofdstuk 5

Creëren van
milieugebruiksruimte
voor de realisering
van de compacte stad;
mogelijkheden in
bestaande wetgeving
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1 Inleiding
De in hoofdstuk 4 besproken milieukwaliteitsnormen stellen grenzen aan de milieugebruiksruimte in de compacte stad. Voor een goed begrip herhaal ik hier wat wordt verstaan
onder milieugebruiksruimte: het gaat om de ruimte die gebruikt kan worden totdat de
heersende norm wordt overschreden.719 Daarbij is het afhankelijk van het karakter van de
norm in hoeverre het bevoegd gezag hierbij afwegingsruimte wordt geboden. De voorgaande
hoofdstukken hebben ook laten zien dat bij de omgevingsvergunningverlening voor inrichtingen
deze schaarse ruimte in beginsel wordt verdeeld met behulp van het systeem ‘wie het eerst
komt, wie het eerst maalt’. Indien er geen milieugebruiksruimte meer beschikbaar is, is er
geen ruimte voor het nieuwe initiatief. Bij inrichtingen die onder de werking van algemene
regels vallen, is er geen sprake van een toetsing vooraf, maar is wel enig maatwerk mogelijk,
vooral bij normen voor de lokale milieukwaliteit zoals geluid en industriële geurhinder. De
ruimtelijke besluitvorming kent daarbij nog een aanvullende toets. Soms zijn met het oog op
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat nog aanvullende eisen nodig. Ook laat jurisprudentie
zien dat een verdeling van de milieugebruiksruimte in de ruimtelijke ordening aanvullend op
het milieu-instrumentarium mogelijk is (bijvoorbeeld door verkaveling), mits er geen sprake is
van een doorkruising van deze milieuwetgeving. In hoeverre bij bijvoorbeeld zo’n verkaveling
ook de bestaande rechten van reeds aanwezige milieubelastende activiteiten kunnen worden
beperkt, is nog niet aan de orde geweest.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is de schaarse milieugebruiksruimte
in de compacte stad te verruimen. Juist in de compacte stad wordt immers een mix van functies
beoogd, waarbij veelal ook al sprake is van bestaande bedrijvigheid die een beslag leggen op de
milieugebruiksruimte.
Het huidige omgevingsrecht kent een palet aan instrumenten om de milieugebruiksruimte
in een bepaald gebied te verruimen. Ieder instrument heeft daarbij een eigen juridisch kader
en niet ieder instrument leent zich dan ook voor elke aanpak. Sommige instrumenten kunnen
enkel worden ingezet ten aanzien van reeds aanwezige ‘vervuilers’, andere instrumenten zijn
juist alleen van toepassing in relatie tot het nieuwe initiatief en weer andere instrumenten
bieden een combinatie van instrumenten binnen een gebiedsgerichte aanpak.
Om de mogelijkheden en beperkingen van dit instrumentarium in kaart te brengen en te
analyseren, valt dit hoofdstuk uiteen in twee delen. Het eerste deel betreft de meer klassieke
mogelijkheden in het zowel het milieurecht als het ruimtelijke ordeningsrecht, zoals het
beperken van bestaande rechten door middel van ambtshalve wijziging van de voorschriften
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Zie de in hoofdstuk 1 aangehaalde omschrijving van de VROM-Raad uit 2009.
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van een omgevingsvergunning voor een inrichting en het opnemen van voorwaardelijke
verplichtingen in het bestemmingsplan om zo ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen.
Het tweede deel betreft bijzondere wetgeving waarbij flexibiliteitsmogelijkheden ten aanzien
van de toepassing van milieukwaliteitsnormen worden geboden, zoals de Interimwet stad-enmilieubenadering en de programmatische aanpak in de Crisis- en herstelwet. De twee delen
staan overigens niet los van elkaar. Bij de mogelijkheden van deel II zijn ook de instrumenten
besproken in deel I relevant, denk bijvoorbeeld aan de inzet van de voorwaardelijke verplichting
in een bestemmingsplan dat ziet op een ontwikkelingsgebied in de Crisis- en herstelwet. De
beperkingen gesignaleerd in deel I spelen dan ook weer een rol.

5

Deel I Milieugebruiksruimte creëren: de klassieke mogelijkheden
Dit deel start met het milieurechtelijk instrumentarium, waarbij de mogelijkheden om
bestaande rechten720 van inrichtingen te beperken worden onderzocht. Door de claim op de
milieugebruiksruimte door reeds aanwezige milieubelastende activiteiten in een gebied te
beperken, kan een mogelijkheid tot herschikking van die milieugebruiksruimte ontstaan. Nieuwe
initiatieven krijgen daarmee ook een kans. In deze paragraaf komen zowel de mogelijkheden
om rechten te beperken die kunnen worden ontleend aan een omgevingsvergunning
voor een inrichting721 (par. 2) als rechten die voor een inrichting gelden op grond van het
Activiteitenbesluit (par. 3) aan de orde. Ook worden de mogelijkheden besproken die het
ruimtelijk instrumentarium biedt. Hier worden de mogelijkheden onderzocht om bestaande
bebouwing of bestaand gebruik te beëindigen ten einde milieugebruiksruimte te creëren (par.
4). Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid om via ruimtelijke besluiten verplichtingen tot het
actief treffen van milieumaatregelen op te leggen (par. 5).

2 Omgevingsvergunning voor een inrichting: wijzigen,
intrekken, tijdelijke vergunning
In deze paragraaf worden de mogelijkheden tot wijzigen en (gedeeltelijk) intrekken van de
omgevingsvergunning voor een inrichting met het oog op het vrijmaken van ‘milieugebruiks-

720

Hoitink gebruikte deze term als titel voor haar proefschrift, zie Hoitink (1998).

721

De aanscherping of (gedeeltelijke) intrekking van de omgevingsvergunning is vooral relevant voor de
omgevingsvergunning voor een inrichting (art. 2.1 lid 1 sub e Wabo), aangezien deze ziet op activiteiten
met een voortdurend karakter en bepaalt welk ‘beslag’ de inrichting op de beschikbare milieuruimte
legt. Ook de omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden ingetrokken. Dit is alleen relevant
indien het bouwwerk nog niet is gerealiseerd. Indien gedurende 26 weken geen handelingen worden
verricht met gebruikmaking van de omgevingsvergunning voor het bouwen of uitvoeren van werken en
werkzaamheden, kan deze worden ingetrokken (art. 2.33 lid 2 sub 1 Wabo).
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ruimte’ ten behoeve van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geanalyseerd.722 Daarbij wordt ook
expliciet aandacht besteedt aan de situatie waarin sprake is van ‘onbenutte’ milieugebruikruimte (in de zin dat de milieugebruiksruimte er voor de inrichting op papier is, vergunde
ruimte, maar feitelijk niet wordt gebruikt). Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden
om een tijdelijke vergunning te verlenen.
De Wabo bevat voor het bevoegd gezag een bevoegdheid om de voorschriften die zijn
verbonden aan de omgevingsvergunning voor een inrichting ambtshalve te wijzigen.723 In
bepaalde gevallen is het bevoegd gezag verplicht om de vergunning te actualiseren. Daarnaast
bestaat in bepaalde gevallen de verplichting tot het geheel of ten dele intrekken van de
omgevingsvergunning (art. 2.33 Wabo). Ook is er een aantal instanties en bestuursorganen
die de bevoegdheid hebben te verzoeken om wijziging van de voorschriften of het geheel of
gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning (art. 2.29 Wabo). Een belanghebbende kan
ook verzoeken om wijziging of (gedeeltelijke) intrekking van de vergunning.724
Hoewel de Wabo al enige tijd in werking is, is de jurisprudentie over het wijzigen of intrekken
van de omgevingsvergunning voor een inrichting onder deze wet nog beperkt. Een deel van de
hieronder besproken jurisprudentie is nog tot stand gekomen onder de regeling van de Wm,
maar is mijns inziens ook relevant voor de toepassing van de Wabo.

2.1 Wijzigingsbevoegdheid art. 2.31 lid 2 Wabo
Ingevolge art. 2.31 lid 2 onder b Wabo kan het bevoegd gezag de voorschriften die zijn verbonden
aan de omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e ambtshalve
wijzigen, aanvullen of intrekken. Een wijziging van de vergunningvoorschriften op grond
van deze bepaling kan alleen ‘in het belang van de bescherming van het milieu’. Een verdere
precisering van deze wijzigingsgrond is niet gegeven. Anders dan onder de Wet milieubeheer is
het ‘normale’ toetsingskader voor de beoordeling van de vergunningaanvraag (art. 2.14 Wabo)
niet expliciet van overeenkomstige toepassing verklaard op de ambtshalve wijziging van de
vergunning.725 Uit de MvT valt evenwel op te maken dat met de overheveling naar de Wabo op dit
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Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden voor het bevoegd gezag om ambtshalve het treffen van
aanvullende voorzieningen af te dwingen of de inrichting (deels) te sluiten en ziet dus niet op de situatie
waarin het bedrijf vrijwillig wil meewerken, al dan niet met financiële ondersteuning.
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Ook de vergunninghouder kan vragen om wijziging van de vergunning. Dit wordt hier verder buiten
beschouwing gelaten.

724

In de Wm was een dergelijke bevoegdheid expliciet opgenomen in art. 8.23 lid 2 Wm. In de Wabo is geen
vergelijkbare bepaling opgenomen, omdat de Awb hiertoe reeds de algemene bevoegdheid geeft. Een
verzoek van een belanghebbende om de vergunningvoorschriften te wijzigen is een ‘aanvraag’ in de zin van
art. 1:3 lid 3 Awb, zie Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 2, p. 117.

725

In art. 8.23 Wm (oud) was expliciet het toetsingskader van de Wm-vergunning (artt. 8.6 tot en met 8.17
Wm) van overeenkomstige toepassing verklaard op de ambtshalve wijziging.

206

Creëren van milieugebruiksruimte voor de realisering van de compacte stad; mogelijkheden in bestaande
wetgeving

punt geen wijziging is beoogd. 726 Dit betekent dat bij ambtshalve wijziging van de vergunning
hetzelfde toetsingskader als bij de beoordeling van de aanvraag voor de omgevingsvergunning
voor de oprichting of verandering van een inrichting van toepassing is. De Afdeling overwoog
onder de Wet milieubeheer standaard dat het bevoegd gezag bij de beslissing om toepassing
te geven aan de bevoegdheid tot wijziging van de vergunningvoorschriften727 beleidsvrijheid
heeft. Indien werd besloten tot deze toepassing heeft het bevoegd gezag een zekere
beoordelingsvrijheid bij de vaststelling van wat nodig is ter bescherming van het milieu.728
Hoewel schaars, laat jurisprudentie over 2.31 lid 2 onder b Wabo zien dat dit niet anders is
onder de Wabo.729
De vraag die moet worden beantwoord is welke mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om de
omgevingsvergunning voor een inrichting aan te scherpen op basis van art. 2.31 lid 2 onder b
Wabo met het oog op realisering van de idee van de compacte stad.

Beperking: toepassing alleen in het belang van de bescherming van het milieu
Allereerst is van belang dat de voorschriften op basis van deze bepaling alleen kunnen worden
gewijzigd in het belang van de bescherming van het milieu. Daaruit volgt in ieder geval de
beperking dat een versoepeling van de voorschriften van de vergunning, waardoor een grotere
belasting van het milieu ontstaat, niet mogelijk is op basis van art. 2.31 lid 2 onder b Wabo. Dit is
niet in het belang van de bescherming van het milieu, zo kan worden afgeleid uit jurisprudentie.
Zo kan niet door een besluit tot ambtshalve wijziging het vergunde productievolume worden
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Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 116 waar is te lezen: ‘Voor de volledigheid moet worden
opgemerkt dat op een aanpassing van de vergunning het toetsingskader bedoeld in artikel 2.16, en
de artikelen 2.26 en 2.27 over het verbinden van voorschriften aan de vergunning onverminderd van
toepassing zijn.’ Deze opmerking wordt gemaakt ter toelichting van de actualiseringsplicht (zie hierna).
Aangenomen mag worden dat dit ook geldt voor de bevoegdheid op basis van art. 2.31 lid 2 Wabo. Het
toetsingskader is overigens uiteindelijk in art. 2.14 Wabo opgenomen (en niet in 2.16).
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Op basis van art. 8.23 Wm (oud).
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Zie bijv. ABRvS 27 mei 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI4938 en ABRvS 21 februari 2007,
ECLI:NL:RVS:2007:AZ9004.
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Zie ABRvS 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1619, r.o. 13.1. De Afdeling haalt daarbij overigens alleen het
eerste deel van de standaardoverweging onder de Wm aan ‘het bevoegd gezag heeft beleidsvrijheid
bij de beslissing om met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, (oud) van de Wet milieubeheer
vergunningvoorschriften te wijzigen, aan te vullen of in te trekken.’ Hieruit moet mijns inziens niet
worden afgeleid dat het tweede deel van de standaardoverweging ‘het bevoegd gezag heeft een zekere
beoordelingsvrijheid bij de vaststelling wat nodig is ter bescherming van het milieu’ niet meer van
toepassing zou zijn.
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verhoogd730 of de aan de vergunning verbonden geluidgrenswaarden worden verruimd.731 Dit
zou overigens alleen een verruiming van milieugebruiksruimte voor de inrichting zelf opleveren.
Hier gaat het juist om de vraag hoe milieugebruiksruimte te creëren voor andere ruimtelijke
ontwikkelingen.
Hiervoor is van belang in hoeverre planologische motieven onder het begrip ‘bescherming
van het milieu’ vallen en daarmee een rol kunnen spelen bij de wijziging van de vergunning.
In hoofdstuk 3 is besproken dat de effecten van emissies vanuit de inrichting op de omgeving
moeten worden betrokken bij beoordeling van de vergunningaanvraag (art. 2.14 lid 1 onder
a Wabo).732 Ook bij de toepassing van art. 2.31 lid 2 onder b Wabo kan de omgeving van de
inrichting, zoals gevoelige objecten in de nabijheid van de inrichting, derhalve aanleiding zijn
tot het aanscherpen van de vergunningvoorschriften. Het toetsingskader van art. 2.14 Wabo
moet immers van overeenkomstige toepassing worden geacht bij de ambtshalve wijziging.
Ook redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van de inrichting
kunnen door de overeenkomstige toepassing van art. 2.14 lid 1 onder a sub 3 Wabo leiden
tot aanscherping van de vergunning. Dit valt ook onder de algemene grond ‘belang van de
bescherming van het milieu’. Deze ontwikkelingen zullen wel voldoende zeker moeten zijn,
waarbij in ieder geval is vereist dat het bestemmingsplan een ontwikkeling toestaat dan wel
een omgevingsvergunning voor het afwijken daarvan is verleend.733
Indien een wijziging van de omgeving van de inrichting plaatsvindt, kan dit in beginsel dus
een reden zijn voor ambtshalve wijziging van de vergunning.734 Deze situatie zou zich echter
in beginsel slechts in uitzonderingssituaties moeten voordoen. Bij de vaststelling van het
bestemmingsplan of ander ruimtelijk besluit, waarbij de (gevoelige) bestemmingen in de
omgeving van de inrichting planologisch worden mogelijk gemaakt, moeten de milieugevolgen
van een reeds bestaande inrichting immers worden meegenomen. Het bestemmingsplan zal
moeten waarborgen dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat in het betreffende gebied. Er
kunnen in het plan dan ook niet zonder meer gevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt
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ABRvS 20 april 2005, JM 2005/89 m.nt. Zigenhorn. Zie ook (nog) wat oudere jurisprudentie: ABRvS 6 juni
1995, BR 1995, p. 771. Zie ook bijv. ABRvS 22 oktober 1998, M en R 1998, 212K en ABRvS 21 december
1999, M en R 2000, 35K.
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ABRvS 16 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8509.
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Zie hoofdstuk 3, par. 4.2.2.
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Zie bijv. ABRvS 22 juni 2016, ECLI:RVS:NL:2016:7150. Het enkele feit dat het bestemmingsplan de
ontwikkeling toestaat kan volgens de Afdeling evenwel nog niet als een ‘redelijkerwijs te verwachten
ontwikkeling’ worden beschouwd., ABRvS 16 december 2009, ECLI:NL:RVS:2009: BK6743. Zie verder
hoofdstuk 3, par. 4.2.2.
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Zie ook Hoitink (1998), p. 87.
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in de nabije omgeving van de inrichting, zonder de milieugevolgen van de bestaande inrichting
mee te wegen.735 Indien echter bijvoorbeeld sprake is van een verouderd bestemmingsplan, kan
de vergunninghouder geconfronteerd worden met strengere milieueisen samenhangend met
de beoogde of inmiddels gerealiseerde gevoelige bestemmingen. De verwezenlijking van een
(verouderd) bestemmingsplan kan er dan toe leiden dat de omgevingsvergunning moet worden
aangescherpt omdat aan strengere milieueisen moet worden voldaan.
Uit het voorgaande volgt dat wanneer beoogde ruimtelijke ontwikkelingen onvoldoende
concreet zijn, deze geen grond kunnen vormen voor toepassing van de bevoegdheid tot
ambtshalve wijziging van de vergunning. De bekende uitspraken over de beperking van de
doorzet van LPG van LPG-tankstations vormen hiervan een illustratie. Ze laten zien dat
planologische motieven niet ten grondslag kunnen liggen aan de ambtshalve wijziging van de
vergunning voor de inrichting.
In deze zaken, die onder de Wm spelen, wilde het bevoegd gezag de milieuvergunning van
een LPG-tankstation aanscherpen om zo de (ongelimiteerde) doorzet van LPG te beperken. In
ABRvS 19 maart 2008736 voerde het bevoegd gezag onder meer aan dat het vastleggen van de
maximale doorzet van LPG wenselijk was ‘zodat toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen niet
worden beperkt.’ De Afdeling oordeelde echter dat er in casu geen sprake was van gevoelige
objecten in de directe omgeving van de inrichting of van voldoende concrete toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen die moesten worden beschermd tegen de risico’s van de inrichting.
Een beperking van de doorzet was onder deze omstandigheden niet in het belang van de
bescherming van het milieu. Ook in ABRvS 22 oktober 2008737 werden mede de beoogde
ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de inrichting als motief voor aanscherping van
de vergunning gegeven. Hier oordeelde de Afdeling evenwel dat het limiteren van de doorzet
van LPG (indien de omzet ongelimiteerd is) in beginsel in het belang van de bescherming van het
milieu is. Wat het aspect externe veiligheid betreft is anders niet duidelijk welke milieugevolgen
de inrichting heeft. Hoewel dit derhalve een verruiming geeft van de mogelijkheden om de
doorzet te beperken, ook al zijn er geen beschermde objecten in de omgeving van de inrichting
(of concrete toekomstige ontwikkelingen), zijn het niet de planologische motieven die de
doorslag gaven maar de bescherming van het milieu met het oog op externe veiligheid.

735

Hierbij kan het ook gaan om een voorziene uitbreiding van de inrichting indien de omgevingsvergunning
voor die uitbreiding in procedure is, ABRvS 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:717.

736

ABRvS 19 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC7123 1 en ECLI:NL:RVS:2008:BC7115.

737

ABRvS 22 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC7123 en ECLI:NL:RVS:2008:BG1143, JM 2008/143 en
144 m.nt. Slappendel. Ook in latere uitspraken wordt deze lijn doorgezet, zie ABRvS 30 oktober 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:1700, JM 2014/21. Zie ook Van Hoven (2014).
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Het motief van creëren van milieugebruiksruimte voor beoogde ruimtelijke ontwikkelingen
kan dus niet ten grondslag worden gelegd aan de ambtshalve wijziging van de voorschriften
van de vergunning als deze ontwikkelingen niet kunnen worden gekwalificeerd als concrete
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen.738 Hier laat zich de problematiek van de compacte
stad zien: in het milieuspoor kunnen de bestaande rechten van de inrichting niet worden
aangescherpt omdat de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen nog onvoldoende concreet
zijn, terwijl in het ruimtelijk spoor deze ruimtelijke ontwikkelingen niet in een ruimtelijk besluit
kunnen worden vastgelegd omdat de milieugevolgen van de bestaande inrichting in de weg
staan aan de beoogde ontwikkeling van gevoelige bestemmingen.
Soms zal het creëren van milieugebruiksruimte met het oog op realisering van de idee van
de compacte stad zich evenwel wel laten vertalen in het belang van de bescherming van het
milieu, bijvoorbeeld omdat er reeds sprake is van een overbelaste milieusituatie of omdat
(innovatieve) schonere technieken zouden kunnen worden voorgeschreven die tot minder
milieubelasting leiden. In dat verband is ook de actualiseringsplicht op grond van art. 2.31 lid 1
onder b Wabo van belang.

2.2 Actualiseringsplicht
Naast een bevoegdheid tot ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning voor een
inrichting, bevat de Wabo ook een plicht tot actualisering van de vergunning. Het bevoegd
gezag is verplicht om regelmatig te bezien of de omgevingsvergunning voor een inrichting
nog actueel is. Nagegaan moet worden of de verleende vergunning nog toereikend is gezien
de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het
milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu (art. 2.30 lid 1
Wabo). Indien door toepassing van art. 2.30 lid 1 Wabo blijkt dat de vergunning niet toereikend
is, heeft het bevoegd gezag de plicht de vergunningvoorschriften aan te passen. Beoordeeld
moet worden of de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu gezien de technische
mogelijkheden verder kunnen, of gezien de ontwikkeling van de milieukwaliteit verder moeten
worden beperkt (2.31 lid 1 onder b Wabo).
De actualiseringsplicht in de Wabo heeft een Europeesrechtelijke achtergrond. De in
hoofdstuk 3 reeds besproken richtlijn industriële emissies (RIE)739 bepaalt uitdrukkelijk dat
de vergunningsvoorwaarden regelmatig moeten worden getoetst en indien nodig worden
bijgesteld als dat nodig is om de naleving van de richtlijn te garanderen.740 Daarbij geldt
738

Zie ook Otten (2011), p. 450.

739

Richtlijn 2010/75 van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding
van verontreiniging).

740

Art. 21, lid 1 RIE.
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een expliciete verplichting tot toetsing en actualisering van de vergunningvoorwaarden
binnen vier jaar na de bekendmaking van door de Commissie genomen besluiten over BBTconclusies741 betreffende de hoofdactiviteit van de installatie.742 Ook wanneer geen BBTconclusie van toepassing is, maar ‘ontwikkelingen op het gebied van de beste beschikbare
technieken een significante vermindering van de emissies mogelijk maken’ moet de vergunning
worden getoetst en zo nodig geactualiseerd.743 Daarnaast is bepaald in welke gevallen de
vergunningvoorwaarden in ieder geval ook moeten worden getoetst en zo nodig bijgewerkt.744
In dit verband kan worden gewezen op het geval genoemd in art. 21 lid 5 onder c RIE: ‘indien
aan een nieuwe of herziene milieukwaliteitsnorm overeenkomstig artikel 18 moet worden
voldaan’. In art. 18 RIE is vervolgens bepaald:

5

‘Indien met het oog op een milieukwaliteitsnorm strengere voorwaarden moeten gelden
dan die welke door toepassing van de beste beschikbare technieken haalbaar zijn, moeten in
de vergunning extra voorwaarden worden gesteld, onverminderd andere maatregelen die
getroffen kunnen worden om aan de milieukwaliteitsnormen te voldoen.’

Het gaat hierbij blijkens de definitie in art. 3, lid 6 RIE om Europese milieukwaliteitsnormen
(opgenomen in de wetgeving van de Unie).745 Met het oog op het voldoen aan een
milieukwaliteitsnorm moeten dus strengere voorschriften worden gesteld dan die welke door
toepassing van de beste beschikbare technieken haalbaar zijn. Daarnaast biedt art. 14 lid 4 RIE
een generieke mogelijkheid om strengere emissiegrenswaarden vast te stellen dan die welke
haalbaar zijn door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken in de BBT-conclusies.
Deze bepaling is ook relevant voor de toetsing van een reeds verleende vergunning omdat de
richtlijn immers verplicht tot toetsing en zo nodig bijstelling van de vergunningvoorwaarden
met het oog op naleving van de richtlijn. De richtlijn laat derhalve ruimte om aan een reeds
verleende vergunning strengere emissiegrenswaarden te verbinden dan die welke haalbaar zijn
door de beste beschikbare technieken.
Deze richtlijnverplichtingen zijn in bijna gelijke bewoordingen geïmplementeerd in het Bor.
Daarbij is wel sprake van een verruiming ten opzichte van de richtlijnverplichtingen. Art. 5.10
lid 2 onder d Bor bepaalt dat in ieder geval tot een toetsing en zo nodig actualisering van de
vergunning moet worden overgegaan indien aan een nieuwe of herziene grenswaarde als

741

Zie over de BBT-conclusies hoofdstuk 3, par. 4.2.2.

742

Art. 21, lid 3 RIE.

743

Art. 21, lid 4 RIE.

744

Art. 21, lid 5 RIE.

745

Art. 3, lid 6 RIE.
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bedoeld in art. 2.14 lid 1 onder c sub 2 moet worden voldaan. Deze verplichting beperkt zich
daarmee niet tot de Europese milieukwaliteitseisen, maar tot alle (wettelijke)grenswaarden
die zijn genoemd in art. 2.14 lid 1 onder c sub 2. Een andere verruiming ten opzichte van de
richtlijnverplichtingen is dat deze bepalingen niet beperkt zijn tot RIE-installaties, maar van
toepassing zijn op alle vergunningplichtige inrichtingen.
Hoewel de richtlijn en ons nationale recht dus uitgaan van de mogelijkheid om verdergaande
maatregelen te treffen dan die met toepassing van de beste beschikbare technieken haalbaar
zijn, zitten er in de praktijk wel wat haken en ogen aan.
Om te beginnen met de verplichting om strengere voorwaarden op te nemen met het oog op
milieukwaliteitsnormen. Bij overschrijding van milieukwaliteitsnormen genoemd in art. 2.14 lid
1 onder c sub 2 is een aanscherping van een individuele vergunning niet vanzelfsprekend. Indien
de overschrijding niet direct is toe te rekenen aan een specifieke inrichting zal het bevoegd
gezag bij overschrijding van milieukwaliteitsnormen een ‘vertaalslag’ moeten maken naar de
individuele activiteiten in het gebied. Bovendien kunnen wellicht andere maatregelen worden
getroffen waarmee kan worden voldaan aan de milieukwaliteitsnorm. Er zal dan ook een
afweging moeten worden gemaakt om te bepalen welke bronnen, ook ruimer bezien dan de
inrichting, de lasten moeten dragen om tot naleving van een milieukwaliteitsnorm te komen.746
Dit zal bij voorkeur in andere en voorafgaande besluitvorming moeten worden verantwoord
(bijvoorbeeld in de vorm van een constructie als het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit).
Ook de richtlijn voorziet niet in een rechtstreekse verplichting voor een individuele installatie.
Hoewel het om een plicht tot het stellen van extra voorwaarden gaat indien niet aan de nieuwe
of herziene milieukwaliteitsnormen wordt voldaan, volgt mijns inziens uit de laatste zinsnede
van art. 18 RIE - ‘onverminderd andere maatregelen (..)’ - dat er wel een afweging nodig is indien
de installatie niet de enige bron is, die bijdraagt aan de overschrijding.

De BBT-conclusies dienen als referentie voor het vaststellen van de vergunningvoorwaarden.
Daarbij is van belang dat vaak een ‘range’ voor de emissiegrenswaarden geldt. Indien de
vergunningvoorwaarden binnen de range blijven wordt in beginsel voldaan aan BBT.747

746

Boeve, Peeters, Poortinga (2010), par. 2.1.

747

Robesin (2008), p. 57, Van Rossem (2011), p. 235.
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2.3 Andere knelpunten
Een belangrijke beperking voor het ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning die
hierboven is gesignaleerd, is dat enkel planologische motieven hieraan niet ten grondslag
kunnen liggen. Zoals gezegd is het evenwel denkbaar dat het creëren van milieugebruiksruimte
met het oog op realisering van de idee van de compacte stad zich in bepaalde situaties ook laat
vertalen in het belang van de bescherming van het milieu. Ook dan zijn er complicaties bij het
ambtshalve wijzigen van de vergunning voor een inrichting.

Grondslag van de aanvraag mag niet worden verlaten
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak mag bij toepassing van de
bevoegdheid tot ambtshalve wijziging de grondslag van de aanvraag om de onderliggende
vergunning niet worden verlaten.748 Het mag niet zo zijn dat als gevolg van de ambtshalve
wijziging van de vergunning in feite een andere inrichting ontstaat dan was aangevraagd. Dit
betekent dat de toepassing van de ambtshalve wijzigingsbevoegdheid er niet toe mag leiden
dat ‘ingrijpende’ voorzieningen moeten worden getroffen, zoals het aanbrengen van een
ventilatiesysteem, omdat dan de grondslag van de aanvraag wordt verlaten. De Afdeling heeft
bijvoorbeeld geoordeeld dat de plaatsing van een geluidsscherm een zodanige ingrijpende
voorziening is dat hierdoor sprake is van het verlaten van de grondslag van de aanvraag.749
Ditzelfde geldt voor het realiseren van een emissie-arme stal750 of voor het verplaatsen van
een LPG-vulpunt.751 Het voorschrijven van een verhoging van een emissiepunt met een meter
kwalificeert de Afdeling niet als ingrijpend. De omstandigheid dat het gewijzigde voorschrift
constructieve aanpassingen kan vergen en een vergunning voor een binnenplanse afwijking
van het bestemmingsplan doen daaraan niet af.752 In hoofdstuk 3 is al aangegeven dat deze
problematiek ook speelt bij de vergunningaanvraag om het oprichten en in werking hebben van
een inrichting.753 Daarbij is er al op gewezen dat wat onder ‘ingrijpend’ moet worden verstaan,
soms nogal arbitrair is. Dit is ook in de jurisprudentie over de ambtshalve wijziging van de
vergunning te zien.
748

Zie o.a. ABRvS 3 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL6194, ABRvS 15 augustus 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BX4680, ABRvS 6 februari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC3615, ABRvS 6 maart 2002, AB
2002, 274 m.nt. MPJ en ABRvS 4 februari 2004, 183 m.nt. FM.

749

Bijv. ABRvS 21 september 1999, M en R 2000, 69, waarbij het ging om een geluidsscherm van 3 meter in
verband met het tegengaan van geluidsoverlast van het laden en lossen van vrachtwagens. Ook bijv, ABRvS
19 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS3198 en ABRvS 30 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM9691.

750

Bijv. ABRvS 10 december 2008, ECLI:NL:RVS:2008:B66414, ABRvS 18 november 2009,
ECLI:NL:RVS:2009:BK3639.
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ABRvS 15 april 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI1092.
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ABRvS 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1619. De verhoging was op verzoek van een buurbedrijf ter
voorkoming van geurhinder.

753

Zie hoofdstuk 3, par. 4.2.1.
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Voor het geval waarin toepassing wordt gegeven aan art. 2.31 lid 1 aanhef en onder b Wabo
- de hierboven besproken actualiseringsplicht - geldt een belangrijke uitzondering op deze
jurisprudentie. Op grond van art. 2.31a Wabo is het mogelijk om voorschriften aan de vergunning
te verbinden die strekken tot toepassing van andere technieken dan aangevraagd.754 Dit betekent
dat de grondslag van de aanvraag op dit punt mag worden verlaten. Deze bepaling is mede ter
implementatie van de RIE in 2013 in de Wabo opgenomen.755 Van belang is dat art. 2.31a Wabo is
beperkt tot de situatie waarin toepassing wordt gegeven aan de actualiseringsplicht. Voor zover
een ambtshalve wijziging is gebaseerd op 2.31 lid 2 onder b Wabo - de hierboven besproken
bevoegdheid tot ambtshalve wijziging in het belang van de bescherming van het milieu - geldt
deze uitzondering dus niet en zal de grondslag van de aanvraag niet mogen worden verlaten bij
ambtshalve wijziging van de vergunning. Dit houdt een beperking in van de mogelijkheden om
(extra) milieumaatregelen op te leggen.
Van belang is dus of een ambtshalve wijziging gebaseerd kan worden op art. 2.31 lid 1 onder
b Wabo. Wanneer de reden voor aanpassing van de voorschriften geen verband houdt met
technische ontwikkelingen of ontwikkelingen in de kwaliteit van het milieu moet de wijziging van
de vergunning worden gebaseerd op art. 2.31 lid 2 onder b Wabo en niet op art. 2.31 lid 1 onder
b Wabo. Er is echter slechts weinig jurisprudentie (zowel onder Wm als Wabo) over de vraag
wanneer een wijziging kan worden gebaseerd op de bepaling inzake de actualiseringsplicht.
Een voorbeeld is een uitspraak van 16 juni 2004 waarin naar het oordeel van de Afdeling art.
8.22 Wm (oud), de actualiseringsplicht, niet als grondslag kan worden gehanteerd voor het
aanpassen van voorschriften aan gewijzigde, nieuwe maatstaven.756 Ook een wijziging van de
vergunning naar aanleiding van klachten van derden over ondervonden stankhinder kon niet
worden gebaseerd op art. 8.22 Wm (oud).757 Wel was toegestaan om op basis van art. 8.22 Wm
(oud) een onderzoeksverplichting aan de vergunning te verbinden, waarin de mogelijkheden
moesten worden onderzocht tot het treffen van voorzieningen die er voor zorgen dat in
bepaalde afgasstromen ter plaatse van meetopeningen representatieve emissiemetingen
mogelijk zijn.758 Een voorbeeld onder de Wabo is een uitspraak van 10 september 2014 waarbij
het ging om ambtshalve wijziging van de vergunning waarbij een maximum werd gesteld aan

754

Voor zover het IPPC-installaties betreft mogen de technieken zelf niet in de vergunning worden
voorgeschreven.

755

Zie Kamerstukken II 2011/12, 33 197, nr. 7 en eerder wetsvoorstel Crisis- en herstelwet (Kamerstukken II, nr.
33 135). Zie ook Boeve, Peeters, Poortinga (2010).

756

ABRvS 16 juni 2004, AB 2004, 311. Zie ook bijv. ABRvS 2 november 2000, AB 2001, 223 m.nt. Blomberg.
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ABRvS 29 augustus 2000, M en R 2001, 63 m.nt. Hoitink.

758

ABRvS 18 april 2007, 200603805/1.
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het aantal personen dat tegelijk mag crossen op een crossbaan. 759 Voorheen was hier geen
expliciete beperking aan gesteld, maar was alleen een maximaal geluidniveau opgenomen. De
Afdeling overweegt in deze uitspraak expliciet dat bij wijziging van de voorschriften op basis van
art. 2.31, tweede lid aanhef en onder b de grondslag van de aanvraag niet mag worden verlaten.
Hier was in casu geen sprake van naar het oordeel van de Afdeling. Hoewel de Afdeling dit niet
benoemd kan hieruit (impliciet) worden afgeleid dat de wijziging van de geluidvoorschriften in
dit geval niet wordt gezien als een invulling van ‘technische ontwikkelingen’ of ‘ontwikkeling
van de kwaliteit van het milieu’ (dan had immers de grondslag van de aanvraag mogen worden
verlaten).760 Dit lijkt mij terecht.

De rechter zag voor de inwerkingtreding van art. 2.31a Wabo in het toepassen van de onjuiste
grondslag overigens geen aanleiding tot vernietiging van de vergunning, indien de appellant
daardoor niet in zijn belangen is geschaad.761 De vraag is of daar door de nieuwe bepaling van
art. 2.31a Wabo sneller sprake van kan zijn indien de ambtshalve wijziging gebaseerd moet
worden op de actualiseringsplicht, dan mag immers de grondslag van de aanvraag worden
verlaten. Uit de jurisprudentie kan dit voor zover mij bekend (nog) niet worden opgemaakt.
De vergunningaanvraag speelt derhalve een belangrijke rol voor zover een ambtshalve
wijziging wordt gebaseerd op art. 2.31 lid 2 onder b Wabo.762 Indien de gewijzigde voorschriften
er toe leiden dat de grondslag van de aanvraag wordt overschreden, zal het bevoegd gezag
teneinde de maatregelen toch af te kunnen dwingen de vergunninghouder moeten bewegen
een revisie- of veranderingsvergunning in te dienen. Wanneer de vergunninghouder niet wil
meewerken, kan een mogelijke intrekking van de vergunning als ‘stok achter de deur’ gelden. 763
De vergunning kan worden ingetrokken indien sprake is van ‘ontoelaatbaar nadelige gevolgen
voor het milieu’ en art. 2.31 Wabo daar redelijkerwijs geen oplossing voor biedt (art. 2.33 lid 1
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ABRvS 10 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3354, M en R 2014, 145 m.nt. Nijmeijer.
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Enigszins verwarrend is wel dat uit r.o. 5 van de uitspraak blijkt dat het college de aan de
omgevingsvergunningen verbonden geluidvoorschriften heeft gewijzigd op grond van art. 2.31, eerste lid,
aanhef en onder a en b, alsmede art. 2.31, tweede lid onder b van de Wabo.
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ABRvS 2 november 2000, AB 2001, 223 m.nt. Blomberg. Zie ook RB ‘s-Hertogenbosch 20 augustus
2012 (ECLI:NL:RBSHE:2012:BX6658) waarin de rechtbank aangeeft geen aanleiding te zien om van de
jurisprudentie met betrekking tot 8.22 lid 1 Wm af te wijken omdat deze niet wezenlijk verschilt van de
relevante bepalingen in de Wabo.
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Zie bijv. ABRvS 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2021, JM 2013/148, m.nt. P.B. Bokelaar; Nieuwsbrief StAB
13-73; ABRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1272, AB 2014/19, m.nt. W.R. van der Velde; M en R
2014/22, m.nt. K.J. de Graaf; Nieuwsbrief StAB 13-106.

763

Bij de overweging om een intrekkingsbesluit te nemen zal de vraag of een aanvraag om
veranderingsvergunning wordt ingewilligd, moeten worden meegenomen, zie ABRvS 4 februari 2009, M en
R 2009, 81 m.nt. AV.
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onder d Wabo). Van toepassing van deze intrekkingsgrond zal evenwel niet altijd sprake zijn;
mede gelet op de restrictieve interpretatie van deze bepalingen (zie ook par. 2.5). Het bevoegd
gezag staat in zo’n situatie dan, wat betreft het milieurechtelijk instrumentarium, met lege
handen. Bovendien is het intrekkingsinstrument een zeer zwaar middel en kan een plicht tot
schadevergoeding ontstaan.764 Indien een bedrijf niet wil meewerken en het bevoegd gezag de
vergunning eigenlijk niet wil intrekken ontstaat een soort patstelling.765
In de literatuur is reeds de nodige kritiek geuit op de door de Afdeling gehanteerde strikte
binding tussen de aanvraag en de beslissing op de aanvraag en/of toepassingsmogelijkheden
van de ambtshalve wijziging. De kritiek richt zich zowel op het feit dat de strikte koppeling de
beïnvloeding van de locatie van de inrichting belemmert,766 als op het punt dat de koppeling de
beperking van bestaande rechten van de inrichting bemoeilijkt.767 Hoitink wees er in 1998 al op
dat juister zou zijn wanneer als regel werd gehanteerd dat geen andere inrichting mag ontstaan
dan is vergund (in plaats van aangevraagd).768 Anderen pleiten voor een verdergaande aanpak,
bijvoorbeeld om binnen een programmatische aanpak de mogelijkheden om maatregelen voor
te schrijven aan bedrijven te verruimen769 of het in algemene zin corrigeren van de jurisprudentie
over de koppeling tussen de aanvraag en de beslissing op de aanvraag.770
De hierboven genoemde nadelen pleiten voor een verdere ontkoppeling tussen de aanvraag en
de vergunning, dus ook wanneer sprake is van een ambtshalve wijziging van de vergunning in
het belang van de bescherming van het milieu op basis van art. 2.31 tweede lid onder b Wabo.
Er kan immers een patstelling ontstaan wanneer de vergunninghouder niet mee wil werken
aan het treffen van maatregelen, terwijl de maatregelen wel nodig zijn in het belang van de
bescherming van het milieu. Ook is het zoals gezegd nogal arbitrair wanneer een te treffen
maatregel kwalificeert als ‘ingrijpend’. Daarnaast is het opvallend dat op andere terreinen

764

Van den Broek spreekt van een paardenmiddel dat wellicht eerder tot procedures leidt dan tot de door de
IPPC voorgeschreven wijziging, Van den Broek (2007), p. 85.

765

Indien sprake is van een van de intrekkingsgronden van 2.33 lid 1 Wabo rest het bevoegd overigens
uiteindelijk niets anders dan de omgevingsvergunning voor de inrichting in te trekken. Er is immers sprake
van een intrekkingsplicht in deze gevallen.

766

Zie Drupsteen (2002).

767

Zie Advies VROM-Raad, Koeman (2010), p. 11, Backes (2010), p. 38-39, Boeve, Peeters, Poortinga (2010).
Ook is er op gewezen dat de strikte koppeling van de vergunning aan de aanvraag niet meer past in de
huidige opvatting van het (brede) begrip ‘milieu’; de uitvoering van de verruimde reikwijdte van de Wm
wordt hierdoor beperkt, zie Uylenburg (2003), p. 1 en Jongma (2002), p. 139 e.v.

768

Hoitink (1998), p. 50.

769

Koeman (2010), p. 11-12. In par. 8.4 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de regeling inzake
ontwikkelingsgebieden uit de Crisis en herstelwet hiertoe mogelijkheden biedt.
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Backes (2012), p. 176-177.
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van het omgevingsrecht de problematiek van het verlaten van de grondslag van de aanvraag
niet speelt, zoals in het natuurbeschermingsrecht.771 In de literatuur zijn ook tegengeluiden te
horen. Zo is Brans geen voorstander van het loslaten van de koppeling. 772 De koppeling dwingt
namelijk volgens haar het bevoegd gezag om met de aanvrager in overleg te treden. Zij ziet het
gevaar dat bevoegde gezagen eigenhandig maatregelen gaan opleggen, hetgeen tot veel meer
discussie achteraf – en daarmee procedures zal kunnen leiden. Dit laatste overtuigt niet. Het
gaat hier juist om de situatie waarin het bedrijf niet wil meewerken aan het treffen van extra
maatregelen in het belang van de bescherming van het milieu. Het bevoegd gezag staat dan
in beginsel met lege handen en kan alleen het zware middel van intrekking van de vergunning
inzetten (wat niet altijd mogelijk zal zijn). Het bevoegd gezag zal daarbij de belangen van de
vergunninghouder niet uit het oog mogen verliezen. Er zal immers altijd een belangenafweging
moeten worden gemaakt tussen het belang van de bescherming van het milieu en de belangen
van de vergunninghouder. Dit uit zich ook in de formulering van art. 2.31a Wabo, waarin is
bepaald dat voor zover nodig voorschriften aan de vergunning worden verbonden die strekken
tot de toepassing van andere technieken dan aangevraagd. Daarbij zou wel een extra waarborg
kunnen worden ingebouwd.
Naar mijn mening is het mogelijk om meer ruimte te bieden voor een verdere ontkoppeling
tussen de aanvraag en de vergunning, dus ook wanneer sprake is van een ambtshalve wijziging
van de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu op basis van art. 2.31
tweede lid onder b Wabo. Het is mijns inziens ook niet goed verdedigbaar dat alleen wanneer
sprake is van een actualiseringsplicht (dus er sprake is van technologische ontwikkelingen
en ontwikkelingen in de kwaliteit van het milieu) de grondslag van de aanvraag mag worden
verlaten en niet met het oog op het belang van de bescherming van het milieu in brede zin.

Vergunde bedrijfsvoering mag niet onmogelijk worden
Bij het verlaten van de grondslag van de aanvraag gaat het er om dat de aard van de inrichting
niet mag veranderen door de ambtshalve wijzing van de vergunning. Een andere beperking is
dat de wijziging van de vergunning op initiatief van het bevoegd gezag niet tot gevolg mag
hebben dat de vergunde bedrijfsvoering onmogelijk wordt. Dit komt in feite neer op intrekking
van de vergunning en daartoe geeft 2.31 lid 2 onder b Wabo niet de bevoegdheid.773

771

Backes (2012), p. 176. Backes heeft in zijn preadvies ook laten zien in bijvoorbeeld het Duitse recht een veel
‘dynamischer’ karakter heeft met betrekking tot de actualisering van de milieuvergunning, Backes (2012),
p. 171.
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Brans (2011), p. 46.
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Bijv. ABRvS 3 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL6194, ABRvS 8 november 2006, nr. 200602303/1 en ABRvS
24 december 1998, E03.96.1764.
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Informatieverstrekking
Een ander aandachtspunt bij de ambtshalve actualisering van de vergunning is dat het bevoegd
gezag daarbij afhankelijk is van de informatieverstrekking van de vergunninghouder.774 In de
literatuur is er op gewezen dat de reden waarom bestuursorganen vaak de revisieprocedure
op aanvraag verkiezen boven actualisering is gelegen in het feit dat bij ambtshalve wijziging
van voorschriften van de vergunning het bevoegd gezag vaak genoodzaakt is meer eigen
onderzoek te verrichten dan bij een (veranderings)vergunning op aanvraag.775 Vooral
wanneer de vergunninghouder niet mee wil werken, zal het vaak minder eenvoudig zijn om
informatie te verkrijgen. Hier laat zich overigens wel een verschil zien tussen de situatie
waarin sprake is van de plicht tot actualisering in de zin van art. 2.31 eerste lid onder b Wabo
en de bevoegdheid tot ambtshalve wijziging in de zin van art. 2.31 tweede lid onder b Wabo.
Indien het bevoegd gezag voornemens is toepassing te geven aan de actualiseringsplicht
rust er een zwaardere informatieverplichting bij de vergunninghouder; ingevolge art. 2.31a,
lid 2 Wabo moet de vergunninghouder desgevraagd de gegevens aanleveren die voor de
toepassing van de actualiseringsplicht noodzakelijk zijn. Bij toepassing van de bevoegdheid tot
ambtshalve wijziging geldt deze zwaardere informatieverplichting niet. Dit kan in de praktijk
belemmeringen opleveren om bestaande vergunningen aan te scherpen.

2.4 Revisievergunning art. 2.6 Wabo
Een bijzondere wijzigingsvergunning betreft de zogenoemde ‘revisievergunning’ op basis van art.
2.6 Wabo. Indien de vergunninghouder een vergunning aanvraagt voor een verandering van de
inrichting of de werking daarvan776 kan het bevoegd gezag in bepaalde omstandigheden eisen dat
een revisievergunning wordt aangevraagd.777 Dit betekent dat een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende, vergunning moet worden aangevraagd, die eerder verleende vergunningen
vervangt.778
Anders dan bij een ‘reguliere’ veranderingsvergunning heeft het bevoegd gezag bij verlening
van een revisievergunning de mogelijkheid om de bestaande rechten die voortvloeien uit de
onderliggende vergunning(en) aan te tasten. Bij een reguliere veranderingsvergunning toetst het
bevoegd gezag alleen de aangevraagde activiteiten of veranderingen en beoordeelt het niet of het
bestaande, eerder vergunde deel van de inrichting voldoet aan het toetsingskader van art. 2.14
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Uylenburg (2011), p. 217.

775

Hoitink (1998), p. 61, Boeve, Peeters, Poortinga, Uylenburg (2009), p. 54 e.v.

776

Op basis van art. 2.1 lid 1 onder e Wabo.

777

Het initiatief tot aanvraag van een revisievergunning kan overigens ook bij de aanvrager liggen, zie
Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 103.

778

Voor zover het de omgevingsvergunning voor de inrichting betreft, zie ook Kamerstukken II 2006/07, 30
844, nr. 3, p. 101.
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Wabo, waaronder de toepassing van de beste beschikbare technieken.779 De bestaande rechten
kunnen door het bevoegd gezag bij de revisievergunning evenwel alleen worden aangetast voor
zover dat mogelijk zou zijn met toepassing van art. 2.31 of 2.33 Wabo (zie art. 2.6 lid 3 Wabo).

In welke gevallen een revisievergunning?
Wanneer kan het bevoegd gezag eisen dat een revisievergunning wordt aangevraagd? In
art. 2.6 lid 1 Wabo is alleen als eis gesteld dat al één of meer omgevingsvergunningen moeten
zijn verleend met betrekking tot de inrichting waar de aanvraag op ziet. De parlementaire
geschiedenis behorende bij de Wm biedt iets meer houvast.780 Daarin werd aangegeven dat een
revisievergunning aan de orde is, indien sprake is van een onoverzichtelijk vergunningenbestand.
Ook het tijdsverloop sinds de eerste vergunningen kan een rol spelen bij de beoordeling of een
revisievergunning moet worden gevraagd.781 De regering achtte het ondoenlijk om verdere criteria
te geven voor het mogen eisen van een revisievergunning, ‘aangezien dit bij uitstek iets is dat
afhangt van de concrete omstandigheden van het geval’.782
Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak volgt dat het bevoegd gezag
beleidsvrijheid toekomt bij het al dan niet verlangen van een revisievergunning indien een
veranderingsvergunning is aangevraagd.783 Dit betekent dat een zekere belangenafweging mogelijk
is. Daarbij dient volgens de Afdeling het belang van een onoverzichtelijk vergunningenbestand in
relatie tot een toereikende normering afgewogen te worden tegen andere belangen, waaronder
die van de vergunninghouder.784 Een andere reden om een revisievergunning te vereisen is wanneer
als gevolg van een wijziging of uitbreiding van de inrichting de bedrijfsvoering van de inrichting
als geheel wordt gewijzigd.785 Indien de verandering waarvoor vergunning is aangevraagd een
afgebakende activiteit is die afzonderlijk kan worden beoordeeld, mag worden volstaan met
een veranderingsvergunning.786 Maar wanneer bij de milieuhygiënische toetsing onvoldoende
onderscheid kan worden gemaakt tussen het bestaande en het nieuwe vergunde gedeelte van de
inrichting, is de aanvraag van een revisievergunning naar het oordeel van de Afdeling vereist.787
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Bijv. ABRvS 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1865.

780

De mogelijkheid tot het eisen van een revisievergunning was in art. 8.4 Wm (oud) opgenomen. De MvT bij
de Wabo geeft aan dat is beoogd de bestaande praktijk te continueren, Kamerstukken II 2006/7, 30 844, nr,
3, p. 101,

781

Kamerstukken II 1988/89, 21 087, nr. 3, p. 31 en Kamerstukken II 1990/91, 21 087, nr. 13, p. 30.
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Kamerstukken II 1990/91, 21 087, nr. 13, p. 30.

783

Bijv. ABRvS 28 mei 2014, JM 2014/86 m.nt. T. van der Meulen en ABRvS 20 februari 2001, AB 2001, 208
m.nt. M.P. Jongma.

784

ABRvS 18 juli 2007, JM 2007, 130 m.nt. Zigenhorn, ABRvS 12 december 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB9918.

785

Zie bijv. ABRvS 14 november 1995, BR 1996/145.

786

ABRvS 15 december 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR7567.

787

ABRvS 12 januari 1996, Gst. 1997, 7050, nr. 10.
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Alleen wanneer sprake is van een onoverzichtelijk, verouderd vergunningbestand en/
of het oude en nieuwe vergunde gedeelte onvoldoende kan worden onderscheiden kan
derhalve een revisievergunning worden verlangd.788 Uit jurisprudentie blijkt dat in andere
situaties een aanscherping van de bestaande vergunningvoorschriften door middel van een
revisievergunningprocedure niet aan de orde kan zijn. Zo kan de omstandigheid dat niet is
beoordeeld of bij de bestaande activiteiten van de inrichting de beste beschikbare technieken
worden toegepast geen aanleiding vormen voor het eisen van een revisievergunning.

789

Het

is derhalve niet mogelijk een revisievergunning te verlangen, enkel met als doel de eerdere
vergunningen aan te scherpen.

Aantasting bestaande rechten?
Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak op grond van de Wm
is het mogelijk dat door middel van de revisievergunning een wezenlijk andere inrichting
wordt vergund dan die waarop de onderliggende vergunningen zien.790 Het maakt niet uit of
de milieugevolgen van een andere aard of intensiteit zijn dan de milieugevolgen waarop de
onderliggende vergunning zag. Het bevoegd gezag moet in een dergelijk geval de aanvraag
beoordelen als betrof deze een oprichtingssituatie. Dit betekent dat met bestaande rechten
dan geen rekening wordt gehouden (er kan immers geen sprake zijn van bestaande rechten).
Een voorbeeld biedt een uitspraak van de Afdeling van 20 maart 2002. In casu ging het om een
inrichting die oorspronkelijk bestond uit o.a. een opfokkippenhouderij annex poeliersbedrijf
met mestopslag, waar geen bereiding van voedsel plaatsvond. In de inrichting waar de
revisievergunning op ziet is geen opfokkippenhouderij meer aanwezig, vindt grootschalige
voedselbereiding plaats en komen de bedrijfsgebouwen dichter bij de omringende woningen te
liggen. De Afdeling overwoog dat de systematiek van de Wm, in het bijzonder art. 8.4 Wm, er
zich niet tegen verzet dat in een dergelijk geval een revisievergunning wordt verleend.

In het geval geen sprake is van een wezenlijk andere inrichting moeten in beginsel in het kader
van de revisievergunning de bestaande vergunde rechten worden gerespecteerd. Het bevoegd
gezag heeft echter de mogelijkheid om de eerdere vergunningen aan te passen aan recente
milieuhygiënische inzichten. Hierbij moet ingevolge art. 2.6 lid 3 Wabo aansluiting worden
gezocht bij de bevoegdheden tot wijziging en intrekking van par. 2.6 Wabo. Dit betekent dat
dezelfde criteria als voor aanscherping (2.31 Wabo) en intrekking (2.33 Wabo) van de vergunning

788

Zie ook Van ’t Lam (2008).

789

ABRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:65.

790

O.a. ABRvS 20 maart 2002, AB 2003, 131 m.nt MPJ en ABRvS 24 december 2003, AB 2004, 238 m.nt.
C.L. Knijff, ABRvS 5 juli 2006, M en R 2006, 82 m.nt. CD en ABRvS 12 december 2007, JM 2008/28 m.nt.
Zigenhorn.
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moeten worden gehanteerd in het kader van de revisievergunningprocedure. De bestaande
rechten van de inrichting kunnen op deze wijze in het kader van de revisievergunning worden
aangetast. Zo kan voor een doorbreking van de bestaande rechten aanleiding bestaan wanneer
de inrichting ontoelaatbare gevolgen voor het milieu veroorzaakt (art. 2.33 lid 1 sub d Wabo).791
Indien bijvoorbeeld sprake is van een uit oogpunt van stankhinder ernstig belaste situatie
waarin sprake is van een forse uitbreiding van het aantal dieren, rust op het bevoegd gezag de
verplichting om te onderzoeken of binnen de mogelijkheden van paragraaf 8.1.2 Wm (thans par.
2.6 Wabo) de stankhinder kan worden verminderd.792 De eerder vergunde rechten kunnen dan
worden aangetast.

5

Een belangrijk punt is vanzelfsprekend waar de bestaande rechten betrekking op hebben.
Art. 2.6 Wabo maakt dit niet duidelijk. Vaste jurisprudentie op grond van de Wm is dat deze
rechten zien op de vergunde activiteiten en niet op de eerder vergunde milieubelasting (zoals
eerder vergunde emissies) of feitelijk plaatsvindende activiteiten.793 Indien de reeds vergunde
activiteiten niet onmogelijk worden gemaakt, kunnen onder omstandigheden bijvoorbeeld
lagere geluidgrenswaarden dan eerder vergund aan de revisievergunning worden verbonden.794
Dat aan een eerder verleende vergunning rechten kunnen worden ontleend, betekent volgens
de Afdeling dus niet dat bij het opnieuw vergunnen geen (nieuwe) eisen kunnen worden gesteld
ter bescherming van het milieu. Zelfs is het mogelijk om met het oog op de bescherming van het
milieu ingrijpende voorzieningen, zoals het verplaatsen van een kuilvoeropslag, te verlangen
(als de vergunde activiteiten maar niet onmogelijk worden gemaakt). 795 Bij toepassing van art.
2.31 Wabo kan, zoals hierboven aangegeven, het afdwingen van dergelijke maatregelen al snel
betekenen dat de grondslag van de aanvraag wordt verlaten. Zo werd het op basis van art. 8.23
Wm (oud, thans art. 2.31 lid 2 onder b Wabo) voorschrijven van de verplaatsing van een LPGvulpunt teneinde aan het Bevi te voldoen, een dermate ingrijpende voorziening geacht dat de
grondslag van de aanvraag om de vergunning zou worden verlaten.796
Hoewel in het kader van de revisievergunning de bestaande vergunningvoorschriften
derhalve kunnen worden aangescherpt of de vergunning zelfs (deels) kan worden geweigerd,

791

O.a. ABRvS 18 mei 2000, M en R 2000, 76 m.nt. Hoitink en ABRvS 15 januari 2003, M en R 2003, 59 m.nt. Van
der Meijden.

792

ABRvS 18 mei 2000, M en R 2000, 76 m.nt. Hoitink. In gelijke zin bijv. ABRvS 27 juni 2001, nr. 199902438/1.

793

O.a. ABRvS 20 februari 2002, AB 2003, 238 m.nt. R. Teuben en ABRvS 28 november 2007,
ECLI:NL:RVS:2007:BB8905 en ABRvS7 december 2011, M en R 2012, nr. 51 m.nt. Collignon.

794

ABRvS 16 april 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC9596. Zie ook bijv. ABRvS 9 april 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC9026.

795

ABRvS 19 maart 2008, M en R 2008, 78 m.nt. HvR.

796

ABRvS 15 april 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI1092. Zie ook bijv. ABRvS 15 augustus 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BX4680.
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biedt dit instrument slechts beperkte mogelijkheden met het oog op het creëren van
milieugebruiksruimte. Een eerste belangrijke voorwaarde is immers dat sprake is van een
aanvraag om een vergunningplichtige verandering. Ook zijn er slechts een beperkt aantal
redenen waarom het bevoegd gezag een revisievergunning mag verlangen (met name bij een
onoverzichtelijk vergunningenbestand). Indien dan wordt toegekomen aan aantasting van de
bestaande rechten zal de beoordeling binnen de criteria van art. 2.31 en 2.33 Wabo moeten
blijven. Voordelen van de revisievergunning zijn wel dat de vergunninghouder de gegevens zal
moeten verstrekken die nodig zijn voor de beoordeling van de (revisie)vergunning en lijkt er
meer ruimte om ingrijpende voorzieningen voor te schrijven ten aanzien van het reeds vergunde
deel.

Anders: Waterwet en Omgevingswet
Een kort uitstapje naar de Waterwet laat overigens zien dat ten aanzien van de revisiewatervergunning een bijzondere bepaling is opgenomen. Art. 6.18 Waterwet bevat een
vergelijkbare bepaling als 2.6 Wabo. Kort gezegd, indien de vergunninghouder besluit tot
een aanvraag om een wijziging van een waterwetvergunning kan het bevoegd gezag een
revisievergunning vereisen. Art. 6.19 Waterwet bepaalt daarnaast echter dat het bevoegd gezag
ook ambtshalve een revisievergunning kan eisen in het belang van een doelmatige uitvoering
en handhaving van de vergunningen, dus zonder dat een wijziging van een watervergunning
wordt aangevraagd. Ook bestaande rechten kunnen dan worden aangetast. Opvallend is dat de
nieuwe Omgevingswet aanknoopt bij de regeling van de Waterwet, hoewel daar nog niet veel
ervaring mee lijkt te zijn opgedaan.

2.5 Intrekken van de omgevingsvergunning voor een inrichting
Verdergaand dan de ambtshalve aanpassing van de vergunning is vanzelfsprekend het intrekken
van de omgevingsvergunning. Dit is, net als bij wijziging van de vergunning, vooral relevant
voor de omgevingsvergunning voor een inrichting, aangezien deze in beginsel een voortdurend
karakter heeft. Na intrekking mag de inrichting niet meer in werking zijn. De intrekking van de
omgevingsvergunning is geregeld in art. 2.33 Wabo. De bepaling bevat zowel gronden voor een
plicht tot intrekking (lid 1) als gronden voor een bevoegdheid tot intrekking (lid 2). In hoeverre
biedt deze intrekkingsbepaling van de Wabo mogelijkheden om ruimte te maken voor nieuwe
ontwikkelingen?
De belangrijkste gronden voor intrekking ten aanzien van de omgevingvergunning voor een
inrichting zijn opgenomen in art. 2.33 lid 1 Wabo:
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- onder b ‘(..) indien door toepassing van artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b,
redelijkerwijs niet kan worden bereikt dat de inrichting of het mijnbouwwerk ten minste
de voor de inrichting of het mijnbouwwerk in aanmerking komende beste beschikbare
technieken worden toegepast’; en
- onder d ‘de inrichting of het mijnbouwwerk ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het
milieu veroorzaakt en toepassing van art. 2.31 daarvoor redelijkerwijs geen oplossing
biedt’
Er zal eerst moeten worden gekeken of door ambtshalve wijziging een oplossing kan worden
gevonden. Indien dit geen oplossing biedt, bijvoorbeeld doordat de grondslag voor de aanvraag
wordt verlaten bij wijziging van de vergunning en het bedrijf niet mee wil meewerken,797 zal
de vergunning in het uiterste geval moeten worden ingetrokken. Dat de intrekking van de
omgevingsvergunning een zwaar middel is, spreekt voor zich. Gelet op de belangen van de
vergunninghouder bij voortzetting van het in werking hebben van de inrichting, zal intrekking
slechts in uitzonderlijke gevallen mogen worden toegepast. Zo heeft de Afdeling meerdere
malen overwogen dat ‘voor toepassing van deze bepaling niet doorslaggevend is of de vergunde
situatie in het belang van de bescherming van het milieu opnieuw zou kunnen worden vergund
(..). Om tot intrekking van een eenmaal verleende en in de regel onherroepelijke vergunning
over te kunnen gaan, moeten de door die vergunning toegestane milieugevolgen dermate
ernstig zijn, dat zij niet slechts als ongewenst, maar zonder meer als ontoelaatbaar kunnen
worden aangemerkt.’798
Met de inwerkingtreding van de Wabo heeft evenwel een vrij geruisloze wijziging van het
intrekkingsregime plaatsgevonden, waarbij het milieubelang duidelijker voor de belangen
van de vergunninghouder is gesteld. De situatie waarin sprake is van ontoelaatbaar nadelige
gevolgen voor het milieu verplicht onder de Wabo tot intrekking van de vergunning. In de Wm
(art. 8.25 oud) bestond er een bevoegdheid tot intrekking indien deze grond van toepassing was.
In de MvT wordt in dit verband opgemerkt: “Deze bepaling is overgenomen uit de WMB (zie
art. 8.25, lid 1, onder a, zoals dat gold tot inwerkingtreding van de Wabo), maar nu dwingend
geformuleerd. Een bevoegdheid tot intrekking past immers slecht bij het constateren van
ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu. Daarbij ligt een verplichting meer voor de
hand’.799

797

Indien het bedrijf een aanvraag om veranderingsvergunning heeft ingediend, zal de vraag of deze aanvraag
ingewilligd wordt, betrokken moeten worden in de overweging om het intrekkingsbesluit te nemen, zie
ABRvS 4 februari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH1835.

798

ABRvS 19 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX7699, ABRvS 12 december 2007,
ECLI:NL:RVS:2007:BB9951.

799

Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 118.
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Hoewel de redenering logisch is, is deze wijziging toch opvallend gelet op het feit dat onder
de Wm lang niet altijd tot intrekking werd overgegaan, ook al was sprake van ontoelaatbare
nadelige gevolgen voor het milieu.
Uit jurisprudentie volgde dat in concrete gevallen telkens eerst moet worden bekeken of sprake
is van ontoelaatbare milieugevolgen er zodoende een bevoegdheid tot intrekking bestond.
Daarbij komt het bevoegd gezag een zekere beoordelingsvrijheid toe. Vervolgens moest worden
onderzocht of na afweging van de betrokken belangen in het concrete geval gebruik kon worden
gemaakt van de bevoegdheid tot intrekking.800 Daarbij overwoog de Afdeling ‘het college komt
bij de beslissing of het van zijn bevoegdheid om de vergunning in te trekken gebruik maakt,
beleidsvrijheid toe. Bij de toetsing of het college van zijn bevoegdheid gebruik diende te maken,
dient de rechter terughoudendheid te betrachten.’801

Zo achtte de Afdeling in het verleden het feit dat sprake was van flinke overschrijdingen van de
relevante afstandsnormen met betrekking tot stankhinder niet altijd voldoende voor intrekking
van de vergunning. 802 Verschillende auteurs vroegen zich daarbij af of de strekking van art. 8.25
Wm (oud) niet een strengere houding van bestuur en rechter rechtvaardigde. 803 In jurisprudentie
waar intrekking van de vergunning in verband met veiligheidsaspecten aan de orde was,
bleek (het bestuur en) de rechter overigens streng. Zo achtte de Afdeling het in een zaak
waar het ging om de intrekking van een vergunning voor de diervoederfabriek met
explosiegevaar (waar eerder al twee doden waren gevallen) niet onredelijk dat het bevoegd
gezag het belang van beëindigen van de activiteiten liet prevaleren boven het (financiële)
belang bij het voortduren daarvan, ‘met name gelet op de risico’s die aan de opslag van
de materialen zijn verbonden zoals het gevaar voor explosies door gasvorming in de
opslagtanks.’ 804

Ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu
Onder de Wabo zal thans alleen nog de vraag moeten worden beantwoord of sprake is van
ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu (en ambtshalve wijziging daarvoor geen
oplossing biedt). Bij de invulling van de vraag of sprake is van ontoelaatbare nadelige gevolgen
komt het bevoegd gezag beoordelingsvrijheid toe. Benadrukt zij dat ook de intrekking van
de omgevingsvergunning voor een inrichting op basis van de Wabo niet zal mogen worden
800

Zie o.a. ABRvS 22 februari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV2247.

801

ABRvS 14 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN1154.

802

Zie Vz. ABRvS 31 oktober 2001, JM 2002/33 m.nt. Kavsek/Zigenhorn, ABRvS 5 november 1996, M en R 1997,
95.

803

Verschuuren in zijn noot bij Vz. ABRS 20 december 1995, AB 1996, 422 en Hoitink (1998), p. 107.

804

ABRS 25 februari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO4361.
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toegepast puur vanuit een ruimtelijk motief. Dit valt niet onder het criterium ‘nadelige gevolgen
voor het milieu’ (zie verder de bespreking van de ambtshalve wijzigingsbevoegdheid).
Onder de Wm bestond slechts zeer schaarse jurisprudentie waarbij de intrekking van de
vergunning in verband met toekomstige ontwikkelingen aan de orde is. De enige, voor zover
mij bekend, uitspraak waar dit aan de orde was, is ABRS 22 februari 2006 waarbij het ging om
volgens het bevoegd gezag ontoelaatbare geurhinder afkomstig van een inrichting voor het
ver- en bewerken van textielvezels.805 Deze uitspraak biedt evenwel niet veel meer inzicht.
In casu was de toekomstige ontwikkeling blijkbaar sowieso onvoldoende concreet om als
een zodanige ontwikkeling te kunnen worden aangemerkt. De Afdeling overwoog dat `de
toekomstige ontwikkeling waaraan verweerder in het bestreden besluit refereert, wat ook zij
van deze overweging in dit verband, nog niet vast omlijnd is; voor zover voornemens bestaan
voor woningbouw op het gebied aangrenzend aan dat van de inrichting, kon verweerder ter
zitting niet aangeven of deze al zijn neergelegd in, bijvoorbeeld, een voorontwerp van een
bestemmingsplan.’

Of sprake is van ontoelaatbare nadelige gevolgen – en dus van een plicht tot intrekking –
hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Bij een te geringe afstand tussen
de inrichting en milieugevoelige bestemmingen oordeelde de rechter over het algemeen dat
sprake is van ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu. Deze jurisprudentie had vooral
betrekking op de (beoogde) intrekking van vergunningen voor veehouderijen.
Zo was geen sprake van ontoelaatbare gevolgen in het geval waarbij er sprake was van een
geringe afwijking van de normafstanden van de Brochure Veehouderij en Hinderwet (een
afstand van 80 meter in plaats van 100 meter) en slechts een klein gedeelte van het voetbalveld
binnen de stankcirkel van de inrichting valt.806 Bij grotere overschrijding van de afstandsnormen
van dezelfde brochure (bijvoorbeeld 10 meter in plaats van 110 meter807) was wel sprake van
ontoelaatbare hinder.

Juist bij overschrijding van afstandsnormen werd in het verleden evenwel niet altijd overgegaan
tot intrekking van de Wm-vergunning.
Een zaak waar het niet de stankoverlast van een veehouderij betrof is, de hierboven
reeds aangehaalde, uitspraak ABRvS 25 februari 2004.808 Zoals gezegd ging het hier om een
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ABRS 22 februari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV2247.
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ABRS 16 december 1994, AB 1995, 505.
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ABRS 29 juni 2000, M en R 2001, 8 m.nt. Hoitink.

808

ABRS 25 februari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO4361.
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diervoederbedrijf waar zich tijdens onderhoudswerkzaamheden een explosie had voorgedaan,
waarbij twee mensen om het leven waren gekomen. Appellante stelde onder meer dat geen
sprake was van ontoelaatbare gevolgen voor het milieu en dat er in ieder geval geen grondslag
was voor een volledige intrekking van de vergunning. De Afdeling oordeelde dat wel degelijk
sprake was van ontoelaatbare gevolgen voor het milieu. Daarbij overwoog zij dat ten gevolge van
de explosie brokstukken op grote afstand buiten de inrichting waren verspreid en dat op korte
afstand naast de inrichting een spoorlijn is gelegen waarover onder meer de spoorverbinding
Amersfoort-Zwolle loopt. Ook zijn er in de directe omgeving van de inrichting diverse bedrijven
en woningen gelegen. Uit de stukken was gebleken dat de kans op herhaling van de calamiteit
niet is uit te sluiten. Een ander voorbeeld van een uitspraak waar sprake was van ontoelaatbare
nadelige gevolgen voor het milieu betreft een uitspraak over schietvereniging De Snip.809 Bij
de schietvereniging werden de geluidnormen zoals opgenomen in de Circulaire schietlawaai
met meer dan 10 dB(A) overschreden, waardoor sprake was van ontoelaatbare nadelige
milieugevolgen. Opvallend in deze zaak is dat de schietvereniging wel bereid was maatregelen
te treffen (waaronder het plaatsen van steile wallen met een hoogte van 8 meter). Er was echter
onvoldoende geborgd dat het maatregelenpakket daadwerkelijk zou worden uitgevoerd. Zo
had de vereniging nog geen vergunning aangevraagd voor onder andere de wallen.
Geen sprake van ontoelaatbare nadelige gevolgen was er in een uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van 7 december 2005,810 waarbij het ging om een verzoek om intrekking van
de vergunning voor een betonmortelcentrale. In de vergunning waren ruimere geluidnormen
opgenomen dan krachtens de geluidszone van rechtswege was toegestaan. Hoewel er in dit
geval geen plicht bestond tot het in acht nemen van de geluidzone bij de vergunningverlening,811
betekende dat volgens de Afdeling niet dat geen sprake kon zijn van ontoelaatbare nadelige
gevolgen voor het milieu. Vervolgens overwoog de Afdeling dat niet was gebleken dat
ter plaatse van de geluidgevoelige objecten geluidhinder zal worden ondervonden en dat
verweerder bovendien in het kader van de beoordeling van het bestemmingsplan de vraag
dient te beantwoorden, of een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd binnen de
50 dB(A)-contour. Terecht was de vergunning dan ook niet ingetrokken. De vraag of sprake is
van ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu werd hier dus expliciet mede afhankelijk
gemaakt van de mogelijkheden in het ruimtelijke spoor.
Dat er geen wettelijke plicht bestaat om een milieukwaliteitsnorm in acht te nemen betekent
dus nog niet dat er geen sprake is van ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu. Ook
mag het bevoegd gezag niet ‘blind’ afgaan op de inhoud van een circulaire bij het al dan niet
toepassing geven aan een verzoek om intrekking van de vergunning.
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ABRvS 10 april 2013, M en R 2013/83 m.nt. A. Collignon.
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ABRS 7 december 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU7581.
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Art. 59 Wgh stond niet genoemd in art. 8.8 lid 3 onder a Wm (oud).
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B en W van Weert hadden een verzoek om de vergunning voor een schietinrichting in te trekken
afgewezen. Daarbij hadden zij zich gebaseerd op de Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten
van GS van Limburg. Deze handreiking was volgens de Afdeling echter niet toereikend op het
punt van onder meer het toetsingskader voor de veiligheid, geluid en bodem en de omvang van
de veilige zone bij het schieten op open veld. Het bevoegd gezag had aanvullend onderzoek
moeten doen.812

Indien er wel sprake is van wettelijke milieukwaliteitsnormen die bij de vergunningverlening
in acht moeten worden genomen, kan de vraag of sprake is van ontoelaatbare nadelige
gevolgen voor het milieu worden ingevuld door de specifieke regeling. De vraag of sprake is
van ontoelaatbare milieugevolgen wordt bijvoorbeeld bij toepasselijkheid van het Bevi door de
Afdeling ingevuld door toetsing aan de saneringsbepalingen van het Bevi.813

Gehele of gedeeltelijke intrekking
Voor de inwerkingtreding van de Wabo was duidelijk dat een vergunning voor het in werking
hebben van een inrichting (voorheen de Wm-vergunning) niet altijd geheel mocht worden
ingetrokken. In de MvT werd opgemerkt dat indien een omstandigheid die een grond vormt
voor intrekking van de vergunning slechts ten aanzien van een gedeelte van de inrichting geldt
en het resterende deel van de inrichting zelfstandig kan functioneren, het bevoegd gezag
slechts gerechtigd is tot het intrekken van de vergunning voor het desbetreffende gedeelte van
de inrichting.’814 Ook uit jurisprudentie inzake art. 8.25 Wm (oud) bleek dat het bevoegd gezag
moest onderzoeken of niet met een gedeeltelijke intrekking van de vergunning kan worden
volstaan.815 De financiële consequenties zullen voor de vergunninghouder dan minder groot
zijn.
In het nieuwe stelsel van de Wabo is evenwel minder duidelijk wat de wetgever precies heeft
beoogd op dit punt. Bezien we de relevante bepalingen dan valt op dat art. 2.33 lid 1 Wabo
bepaalt: ‘Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning in, voor zover (..)’, terwijl art. 2.33
lid 2 Wabo bepaalt ‘Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk
intrekken, voor zover (..)’. In de MvT wordt duidelijk gemaakt dat met de formule ‘voor zover’
wordt bedoeld dat indien een project uit meerdere activiteiten bestaat de vergunning wordt
ingetrokken voor zover dat nodig is om aan de grond voor intrekking te voldoen.816 ‘Voor de
overige onderdelen van het project blijft de vergunning dan in stand. Hiermee is echter niet
812

ABRvS 6 februari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC3615.
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Zie bijv. ABRvS 4 februari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH1874 en ABRvS 1 augustus 2007,
ECLI:NL:RVS:2007:BB0799.
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Kamerstukken II 1998/89, 21 087, nr. 3, p. 83.
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Zie ABRvS 9 juni 2004, nr. 200303582/1 en ABRvS 29 juni 2000, M en R 2001, 8.
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Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 118.
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duidelijk in hoeverre de vergunning voor de inrichting gedeeltelijk kan worden ingetrokken (dus
binnen de vergunde activiteit) indien sprake is van ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het
milieu. Deze onduidelijkheid komt vooral doordat in lid 2 wel expliciet is aangegeven dat ‘geheel
of gedeeltelijk’ kan worden ingetrokken, terwijl deze formule in lid 1 niet is terug te vinden. In
de MvT wordt hier verder niet specifiek op ingegaan.817 Mij lijkt het echter weinig waarschijnlijk
dat de wetgever heeft bedoeld dat de gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning
voor het in werking hebben van een inrichting niet meer mogelijk is. Dit zou in ieder geval niet
wenselijk zijn. De financiële consequenties zouden onevenredig hoog zijn, terwijl dit uit een
oogpunt van milieubescherming niet nodig is. De jurisprudentie biedt vooralsnog voor zover
mij bekend geen uitsluitsel.
De bijdrage van het intrekken van de omgevingsvergunning voor een inrichting aan de
verwezenlijking van de idee van de compacte stad zal gelet op de strikte voorwaarden voor
toepassing beperkt zijn; er moet sprake zijn van ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het
milieu of van het niet toepassen van de beste beschikbare technieken, waarbij wijziging van de
vergunning geen oplossing biedt. Zo zal de vergunning niet mogen worden ingetrokken puur
vanuit een ruimtelijk motief.

2.6 Ambtshalve wijziging of intrekking van de vergunning bij
‘onbenutte milieugebruiksruimte’
Niet altijd is de werkelijke milieuoverlast van bestaande inrichtingen een probleem. In
hoofdstuk 4 werd al gewezen op het probleem van de ‘akoestisch volle’ industrieterreinen.
Bij de bepaling van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein wordt uitgegaan van
de vergunde activiteiten en de bijbehorende geluidruimte, die geluidruimte hoeft echter niet
volledig te zijn benut. Een ‘papieren sanering’ van het industrielawaai waarmee geluidruimte
kan worden gewonnen, zou in een dergelijk geval een oplossing zijn. Daarbij is het bevoegd
gezag wel afhankelijk van de medewerking van de vergunninghouders indien de sanering
niet plaatsvindt ‘in het belang van de bescherming van het milieu’, maar vanuit planologische
motieven. Art. 2.31 Wabo biedt daartoe geen grondslag.818
Een andere, te onderscheiden, vorm van aanpak van onbenutte milieuruimte is de
mogelijkheid die het bevoegd gezag wordt geboden in art. 2.33 lid 2 onder a Wabo om de
vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken voor zover gedurende drie jaar geen handelingen

817

Wel wordt ten aanzien van de intrekkingsgrond van art. 2.33 lid 1 onder c (verzoek vvgb-orgaan) dat bezien
zal moeten worden of de vergunning naar aanleiding van het intrekkingsverzoek van het vvgb-orgaan
geheel moet worden ingetrokken of dat kan worden volstaan met een gedeeltelijke intrekking van alleen
het aan de vvgb gerelateerde deel kan worden volstaan, Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 118.
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Als oplossing voor het probleem van de akoestisch volle industrieterreinen is overigens o.a. het
geluidreductieplan geïntroduceerd, zie par. 8.3.
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zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan de situatie waarin een omgevingsvergunning voor het houden van vleesvarkens wordt
ingetrokken omdat al geruime tijd geen varkens meer worden gehouden, de varkensrechten
lang geleden zijn verkocht en in de varkensschuur garageboxen zijn aangebracht.819 Het is voor
toepassing van deze bepaling geen vereiste dat in het geheel geen gebruik is gemaakt van de
vergunning. Uit jurisprudentie volgt dat er ook een bevoegdheid tot gedeeltelijke intrekking is
als slechts van een deel van de vergunning geen gebruik is gemaakt.
In casu ging het om een inrichting waar de afgelopen drie jaar wel alcoholische dranken waren
opgeslagen op het terrein van de inrichting, maar waar gedurende die drie jaar geen whiskey
binnen de inrichting was gestookt. Het deel van de omgevingsvergunning dat zag op het
whiskey stoken mocht worden ingetrokken op grond van art. 2.33 lid 2 onder a Wabo.820

De voorbeelden laten zien dat ook bij ‘onbenutte ruimte’ de beperking van bestaande rechten
ten behoeve van het creëren van milieuruimte niet eenvoudig is. Bij de eerste vorm is, net als
bij de aanpak van ‘benutte milieuruimte’ medewerking van de vergunninghouder nodig indien
de aanpak plaatsvindt vanuit planologische motieven. Het is de vraag of in de praktijk de grond
tot intrekking indien drie jaar geen gebruik is gemaakt van de vergunning vaak toepasbaar is.
Bovendien is deze grond in beginsel te omzeilen door vlak voor ommekomst van de termijn
alsnog handelingen te verrichten.

2.7 Tijdelijke vergunning
Met het oog op het creëren van milieugebruiksruimte in de compacte stad kan ook gedacht
worden aan het instrument van de tijdelijke vergunning. Door het beperken van de duur van de
vergunning wordt op voorhand het beslag op de milieugebruiksruimte door de inrichting in de
tijd beperkt.
De omgevingsvergunning voor een inrichting wordt in de regel voor onbepaalde duur
verleend.821 Daarbij is niet van belang of de exploitatie van de inrichting wordt overgedragen
aan een ander. De vergunning heeft in beginsel een zaaksgebonden karakter en geldt ook voor
de opvolgende exploitant.822 Uit art. 2.23 Wabo blijkt evenwel dat een omgevingsvergunning
voor een voortdurende activiteit ook voor een beperkte duur kan worden verleend. Het eerste
lid van art. 2.23Wabo bepaalt:

819

ABRvS 1 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:996.
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ABRvS 24 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2610.
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Deze paragraaf is deels eerder gepubliceerd in Boeve & Uylenburg (2012).
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Art. 2.25, lid 1 Wabo. Bij amvb kunnen hier wel uitzonderingen op worden gemaakt. Voor de
omgevingsvergunning voor een inrichting gelden er thans geen uitzonderingen.
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‘In een omgevingsvergunning voor een voortdurende activiteit kan worden bepaald dat zij, voor
zover zij betrekking heeft op die activiteit, geldt voor een daarbij aangegeven termijn.

Er is in deze bepaling geen maximale termijn gesteld voor de geldingsduur van de vergunning
en ook is de bevoegdheid niet nader ingeperkt tot bepaalde gevallen. Wel kunnen bij amvb
categorieën van gevallen worden aangewezen waarbij in de vergunning een beperking aan de
geldingsduur moet worden gesteld. Daarbij kan een maximum aan de termijn worden gesteld
en kan worden bepaald in welke gevallen deze kan worden verlengd.823
De Richtlijn industriële emissies stelt overigens ook geen beperkingen aan de geldingsduur van
de vergunning. De lidstaten lijken vrij te zijn in hun keuze voor een tijdelijke of een voortdurende
vergunning indien wordt voldaan aan de vereisten van de richtlijn. Wel kent de richtlijn specifieke
bepalingen ten aanzien van de actualisering van de vergunning.824

De Wabo biedt dus in beginsel ruimte om de geldingsduur van de vergunning te beperken. De
wetgever beoogde echter niet dat deze bevoegdheid ruim wordt ingezet:
‘Het kan inderdaad wenselijk zijn dat in bepaalde gevallen een vergunning voor een bepaalde
termijn wordt verleend. Dat geldt echter niet voor alle gevallen waarin een omgevingsvergunning
kan worden verleend. De rechtszekerheid zou er niet mee zijn gediend als eenmaal verleende
toestemmingen standaard na een x-aantal jaren zouden komen te vervallen.’825

Indien een activiteit naar de aard tijdelijk is, dan zal een beperking van de geldingsduur van de
vergunning veelal evident zijn. Indien een beperking van de geldingsduur van de vergunning als
functie een verdeling van de schaarse milieugebruiksruimte heeft, zullen echter de voordelen
- de rechten zijn niet eeuwigdurend zodat nieuwe initiatieven een kans krijgen - moeten
worden afgezet tegen de nadelen van een tijdelijke vergunning.826 Deze nadelen mogen niet
disproportioneel zijn.827 Zo geeft een vergunning voor onbepaalde tijd voor een exploitant immers
een grotere zekerheid dat investeringen in de bedrijfsvoering kunnen worden terugverdiend.828
Dit kan de mogelijkheden tot een brede invoering van dit instrument beperken.

823

Art. 2.23, lid 2 Wabo.
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Boeve & Uylenburg (2012), p. 85.
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Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 8, p. 9.

826

Boeve & Uylenburg (2012), p. 89.
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In België was de duur van de milieuvergunningen juist in de regel beperkt tot maximaal 20
jaar. Met het oog op de invoering van een integrale omgevingsvergunning is er inmiddels voor
gekozen om de beperking van de geldingsduur van milieuvergunningen af te schaffen en een
permanente vergunning te introduceren. Uit onderzoek bleek dat het opnieuw vergunnen na
20 jaar zelden leidde tot weigering van de voortzetting van de bestaande exploitatie van de
inrichting, terwijl bedrijven wel een kostbare en tijdrovende vergunningprocedure moeten
doorlopen.829

Ook is hier van belang dat het bevoegd gezag op de grondslag van de vergunningaanvraag
moet beslissen. Dit beperkt de mogelijkheden om een tijdelijke vergunning te verlenen, indien
een vergunning voor onbeperkte duur is aangevraagd.830 De mogelijkheden voor toepassing
van het instrument van de tijdelijke vergunning zullen in de compacte stad feitelijk ook
beperkt zijn. De vergunningplichtige inrichtingen zijn immers veelal de grote milieubelastende
bedrijven, waarvan kan worden betwijfeld of voor de oprichting van dergelijke bedrijven plaats
zou moeten zijn in het compacte stedelijke gebied. Indien het gaat om vergunningplichtige
inrichtingen zou in de compacte stad eerder ingezet moeten worden op de in de voorgaande
besproken mogelijkheden van beperking van bestaande rechten.

2.8 Conclusie
De huidige wetgeving en jurisprudentie laten zien dat de mogelijkheden om de omgevingsvergunning voor een inrichting aan te scherpen met het oog op realisering van de idee van de
compacte stad beperkt zijn. Belangrijkste beperking is dat er geen wettelijke grondslag is voor
ambtshalve wijziging van de vergunning vanuit een enkel ruimtelijk motief. In de gevallen waarin
de compacte stad-problematiek zich wel laat vertalen naar het belang van de bescherming van
het milieu gelden nog andere beperkingen. Zo bemoeilijkt de jurisprudentie inzake het verlaten
van de grondslag van de aanvraag het voorschrijven van het actief treffen van maatregelen,
hoewel hier wel een verruiming van de mogelijkheden heeft plaatsgevonden voor zover de
vergunning verplicht moet worden geactualiseerd. Andere beperkingen betreffen het feit dat
het bevoegd gezag afhankelijk is van de informatieverstrekking door de vergunninghouder en
het feit dat de vergunde bedrijfsvoering niet onmogelijk mag worden. Een intrekking van de
omgevingsvergunning voor een inrichting zal voorts niet snel aan de orde zijn gelet op de strikte
voorwaarden en invulling daarvan in de jurisprudentie. Wel laat het feit dat er in de Wabo sprake
is van een intrekkingsplicht in plaats van een bevoegdheid tot intrekking bij ontoelaatbare
nadelige milieugevolgen vanwege de inrichting zien dat milieubelangen meer voor de belangen
van de vergunninghouder worden gesteld. Ook is geconcludeerd dat bij ‘onbenutte ruimte’ de
829
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beperking van bestaande rechten ten behoeve van het creëren van milieuruimte niet eenvoudig
is, indien dit vanuit een ruimtelijk motief is beoogd. Wel kan het bevoegd gezag de vergunning
geheel of gedeeltelijk intrekken indien gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met
gebruikmaking van de vergunning.
Tot slot is gewezen op de mogelijkheid tot het verlenen van tijdelijke vergunningen, waarbij
de milieugebruiksruimte op voorhand in de tijd wordt beperkt. Hoewel een tijdelijke vergunning
een rol kan spelen bij de verdeling van milieugebruiksruimte, lijken de toepassingsmogelijkheden
met het oog op de realisering van de compacte stad beperkt.

3 Art. 8.40 Wm-inrichtingen
Het grootste deel van de inrichtingen kent geen individuele vergunningplicht, maar valt
volledig onder de werking van de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Van belang te
constateren is dat het volledig beëindigen van de activiteiten van deze inrichtingen niet kan
worden gerealiseerd door middel van het milieurecht-instrumentarium, indien de inrichting
voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Er geldt immers slechts een meldingsplicht
voor deze inrichtingen,831 er is geen sprake van een individuele toets of de inrichting op de
betreffende locatie aanvaardbaar is.
Een individuele aanscherping van de eisen die gelden voor de inrichting is wel mogelijk door
middel van het stellen van maatwerkvoorschriften. De ‘bestaande rechten’ van de inrichting, te
weten de regels die voor de inrichting gelden op grond van het Activiteitenbesluit, kunnen op
deze wijze worden beperkt. Deze maatwerkvoorschriften kunnen ook worden gesteld met het
oog op een nog te realiseren ontwikkeling, zoals woningen in de omgeving van de inrichting. 832
Opvallend daarbij is dat de Afdeling niet in gaat op de vraag hoe concreet de plannen voor
de nog te realiseren ontwikkelingen zijn. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning
voor de inrichting is dit juist een belangrijke vraag. 833 Wel is het moment van realisatie van
de gevoelige bestemming van belang. Zo stelt de Afdeling in een uitspraak van 16 december
2009 vast dat ‘het in maatwerkvoorschrift 1 opgenomen laad- en losverbod onmiddellijk
geldt en niet pas vanaf het moment van realisatie van het woonzorgcomplex. Het geplande
woonzorgcomplex kan in zoverre geen rechtvaardiging vormen voor het opleggen van
maatwerkvoorschrift 1.’834 Voorzichtig zou kunnen worden geconcludeerd dat het creëren van
831

Voor de type A inrichtingen geldt zelfs geen meldingsplicht.
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milieugebruiksruimte in die zin makkelijker is met het oog op nog te realiseren ruimtelijke
ontwikkelingen, indien de inrichting onder de werking van de algemene regels valt. Daarbij
komt dat in de jurisprudentie is aanvaard dat in het bestemmingsplan de mogelijkheden
tot het stellen van ruimere maatwerkvoorschriften kunnen worden beperkt indien dit nodig
is met het oog op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 835 Ook dit kan worden gezien als
een beperking van de bestaande rechten van de inrichting, waarmee de milieuruimte van de
inrichting wordt ingeperkt zodat er ruimte kan worden geboden voor gevoelige bestemmingen
in de omgeving van de inrichting. Verder zij herhaald (zie hoofdstuk 3, par. 4.3.4) dat met
maatwerkvoorschriften ook een versoepeling van de normen van het Activiteitenbesluit kan
worden bewerkstelligd.
De mogelijkheden om met behulp van maatwerkvoorschriften de ‘bestaande rechten’ van
inrichtingen die onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen te beperken (of juist te
versoepelen), lijken zo ruimer dan de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de
inrichting. Hierbij geldt echter wel de belangrijke beperking dat maatwerkvoorschriften alleen
kunnen worden voorgeschreven voor zover dit in het Activiteitenbesluit is bepaald.
Ook zou overigens gedacht kunnen worden aan een aanscherping van het Activiteitenbesluit
zelf, onder meer met het oog op het voldoen aan milieukwaliteitsnormen. De art. 2.30 lid 1
en 2.31 lid 1 onder b Wabo zijn van overeenkomstige toepassing op de actualisering van de
voorschriften in de 8.40-amvb.836 Daarbij zal in beginsel geen sprake zijn van een gebiedsgerichte
aanscherping, maar zal de aanscherping gelden voor alle inrichtingen die de activiteiten in de
betreffende categorie verrichten. Dit lijkt dan ook niet de logische weg voor het vrijmaken van
‘milieugebruiksruimte’ voor een specifiek te ontwikkelen gebied.

4 Saneren via het bestemmingsplan
Naast de mogelijkheden van het beperken van bestaande rechten aan de ‘milieukant’ moeten
ook de mogelijkheden worden onderzocht van het saneren van bestaande bebouwing of
beëindigen van bestaand gebruik via de ruimtelijke besluitvorming. Bij de herinrichting van
een (binnen)stedelijk gebied met het oog op functiemenging en inbreiden zal veelal sprake
zijn van bestaande bebouwing of bestaand gebruik. In hoeverre biedt de Wro mogelijkheden
om deze bestaande bebouwing of het gebruik te saneren zodat ruimte vrijkomt voor nieuwe
ontwikkelingen? Hiervoor hebben we gezien dat de mogelijkheden om het treffen van extra
maatregelen af te dwingen door wijziging van de omgevingsvergunning voor een inrichting of
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het intrekken daarvan met het oog op (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen beperkt zijn.
Ook in het ruimtelijke-ordeningsrecht zijn de bestaande rechten beschermd.

4.1 Saneren bestaande bebouwing en beëindiging bestaand gebruik
Bij de herziening van het bestemmingsplan zal een keuze moeten worden gemaakt tussen
positief bestemmen of wegbestemmen. De Afdeling bestuursrechtspraak overweegt standaard
dat: ‘in het algemeen aan een voorheen geldend planologisch regime geen blijvende rechten
kunnen worden ontleend. De raad kan op grond van gewijzigde planologische inzichten
en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en regels voor gronden
vaststellen.’837 In algemene zin geldt echter dat een bestaand bouwwerk of bestaand gebruik
vanuit een oogpunt van rechtszekerheid niet zo maar mag worden ‘wegbestemd’. De nieuwe
bestemming moet gerechtvaardigd zijn en er zal uitzicht moeten zijn op beëindiging binnen de
planperiode van tien jaar, zo blijkt uit jurisprudentie.
Een voorbeeld biedt ABRvS 7 december 2012 waarin de Afdeling overwoog: ‘dat bestaand legaal
gebruik in het algemeen dienovereenkomstig dient te worden bestemd. Op dit uitgangspunt
kan onder meer uitzondering worden gemaakt indien het als zodanig bestemmen van bestaand
legaal gebruik op basis van nieuwe inzichten niet langer in overeenstemming is met een goede
ruimtelijke ordening en het belang bij de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de
gevestigde rechten en belangen. Daarnaast moet dan met het oog op de gevestigde rechten en
belangen aannemelijk zijn dat de beoogde bestemming binnen de planperiode van tien jaar zal
worden verwezenlijkt.’838

Indien de bestaande bebouwing of het bestaande gebruik niet positief wordt bestemd, zijn
de standaard overgangsbepalingen voor gebruik en bouwwerken van het Bro van toepassing
(art. 3.2.1 en 3.2.2 Bro). Deze bepalingen dienen bij de vaststelling of herziening van een
bestemmingsplan te worden opgenomen. De standaardbepalingen maken onderscheid naar
het overgangsrecht ten aanzien van bouwwerken en het overgangsrecht ten aanzien van
gebruiksmogelijkheden voor de grond. Als peildatum is voor beide gekozen voor het tijdstip
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Ononderbroken bestaand gebruik van grond
en bouwwerken dat op de peildatum bestond, mag worden voortgezet. De op dat moment
aanwezige of in uitvoering zijnde bouwwerken die afwijken van het nieuwe bestemmingsplan
mogen gedeeltelijk worden vernieuwd en veranderd mits het bouwwerk naar aard en omvang
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niet wordt vergroot.839 Illegale bouwwerken en illegaal gebruik worden overigens expliciet
buiten het standaard overgangsrecht gehouden (art. 3.2.1 lid 3 en art. 3.2.2 lid 4 Bro). Het
overgangsrecht heeft geen legaliserende werking. Het overgangsrecht beschermt de bestaande
rechten, maar het betreft een tijdelijke situatie; uiteindelijk is beëindiging beoogd.840 Op deze
beëindiging moet zoals gezegd echter wel uitzicht zijn. Het uitzicht op beëindiging binnen
de planperiode hangt mede af van de medewerking van de grondeigenaar. Indien deze niet
op vrijwillige basis wil meewerken, zal de gemeente aannemelijk moeten maken dat er de
bereidheid is om zo nodig over te gaan tot aankoop of onteigening.841 Indien sprake is van een
beoogde verplaatsing van bijvoorbeeld woningen of een bedrijf is het overigens niet nodig dat
de alternatieve locatie al volledig in beeld is.

5

Een voorbeeld bieden de overwegingen van de Afdeling over de verplaatsing van
bedrijfsschepen in een uitspraak van 27 juli 2013 over het bestemmingsplan Laakhaven West
en Petroleumhaven:
‘Gelet op het voorgaande heeft de raad naar het oordeel van de Afdeling in dit geval een
groter gewicht mogen toekennen aan het belang van de in het plan voorziene ontwikkeling
van het gebied dan aan de belangen van [appellant sub 2] en [appellante sub 3] bij behoud
van de ligplaatsen voor hun bedrijfsschepen aan de Calandkade. Daarbij acht de Afdeling
van belang dat de raad voor [appellante sub 3] op zoek is naar een alternatieve locatie in
het gebied Laakhaven en ten aanzien van [appellant sub 2] naar voren heeft gebracht in
overleg te willen komen tot een passende compensatie. De Afdeling overweegt dat de Wet
ruimtelijke ordening het gemeentebestuur niet de verplichting oplegt reeds in het kader van
de bestemmingsplanprocedure over bijvoorbeeld de mogelijkheden tot herplaatsing van
bedrijven, die vanwege een bestemmingswijziging niet kunnen worden gehandhaafd, volledige
duidelijkheid te verschaffen. De door [appellant sub 2] en [appellante sub 3] aangevoerde
rechtsonzekerheid over tot wanneer de bedrijfsschepen van [appellant sub 2] en [appellante
sub 3] op de huidige locatie kunnen blijven liggen, is naar het oordeel van de Afdeling niet
onredelijk bezwarend. De omstandigheid dat ten tijde van de vaststelling van het plan nog
geen overeenstemming met [appellant sub 2] en [appellante sub 3] was bereikt, maakt niet
dat het plan niet binnen de planperiode kan worden gerealiseerd. In hetgeen [appellant sub 2]

839

Hiervan mag het bevoegd gezag eenmalig ontheffing verlenen tot een vergroting van maximaal 10 % (art.
3.2.1 lid 2 Bro).
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De Afdeling overweegt standaard dat het overgangsrecht is bedoeld als ‘overbrugging van een tijdelijke
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en [appellante sub 3] hebben aangevoerd, ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel
dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het plan niet uitvoerbaar is.’842

Onteigening
Indien de gemeente moet overgaan tot inzet van het onteigeningsinstrumentarium biedt
art. 77 Onteigeningswet in een dergelijk geval de titel voor onteigening. Er is alleen een
onteigeningstitel indien het gebruik en de bebouwing onder het overgangsrecht is gebracht,
bij positief bestemmen is er geen onteigeningstitel. Het onteigeningsinstrumentarium is
vanzelfsprekend een zwaar middel. Voor toepassing zal onder meer moeten worden voldaan
aan de door de Kroon ontwikkelde materiële criteria: de onteigening dient urgent, noodzakelijk,
in het algemeen belang en in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling te zijn.843 Daarbij moet
wel worden opgemerkt dat het instrumentarium van de Onteigeningswet niet is toegesneden
op een ‘deel-onteigening’. Indien het slechts nodig is aanpassingen aan te brengen in een deel
van het bedrijf, bijvoorbeeld alleen het LPG-vulpunt weg, is het wel mogelijk dat deel partieel
weg te bestemmen, maar bestaat, bij weigerende medewerking van de grondeigenaar, het
risico dat het gehele bedrijf moeten worden onteigend.844 De reden hiervoor is dat art. 38 van
de Onteigeningswet de eigenaar de bevoegdheid geeft om ten aanzien van een gebouw of erf
waarvan een deel wordt onteigend, te vorderen dat het geheel wordt onteigend.845 Het doel
van deze bepaling is te voorkomen dat een eigenaar als gevolg van de onteigening met een
deel van zijn eigendom blijft zitten welke geen reëele gebruikswaarde meer heeft.846 Het is
daarbij dus wel van belang of er sprake is van onteigening van een deel van een gebouw of van
een erf. Er is maar weinig rechtspraak over deze bepaling. Een arrest van de Hoge Raad uit 1922
laat zien dat een strikte uitleg van art. 38 lid 1 Onteigeningswet wordt gehanteerd bij de uitleg
van ‘deel van een gebouw’. Het ging in deze zaak om de onteigening van vijf stoeptreden van
een patriciërswoning in Den Haag. Ook al waren er nog andere mogelijkheden om het huis te
betreden, de eigenaar had op grond van art. 38 recht op onteigening van het geheel.847 Indien
echter alleen de tuin bij een woonhuis wordt onteigend, kan niet worden gevorderd dat ook
dit bijbehorende woonhuis wordt onteigend. Onder het begrip ‘erf’ vallen niet de gebouwde
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eigendommen.848 Bij een onteigening van het als voorbeeld genoemde ‘LPG-vulpunt’ is dus wel
relevant of sprake is van een onderdeel van een gebouw.849 Art. 38 Onteigeningswet kan er al
met al toe leiden dat in de praktijk sneller wordt overgegaan tot onteigening van het geheel bij
een niet meewerkende eigenaar.850 Er zal dan een (wellicht te) zwaar middel moeten worden
ingezet voor een relatief beperkte aanpassing.

4.2 Onbenutte bouw- en gebruiksmogelijkheden
Een minder vergaande vorm van sanering is het inperken van ‘ongebruikte’ bestaande
rechten. In een dergelijk geval wordt een bedrijf (of onderdelen daarvan) niet beëindigd,
maar wordt het beperkt in zijn nog onbenutte uitbreidingsmogelijkheden (en daarmee ook de
milieugebruiksruimte). Bij het inperken van onbenutte ruimte hanteert de Afdeling een andere
toets dan bij het inperken van ‘benutte’ bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er hoeft immers
niet te worden onderzocht of de mogelijkheden binnen de planperiode zullen beëindigd en
de bestaande ‘onbenutte’ mogelijkheden hoeven niet onder het overgangsrecht te worden
gebracht.
De hierboven reeds aangehaalde uitspraak van de Afdeling van 17 juli 2103 over het
bestemmingsplan Laakhaven West en Petroleumhaven biedt in dit verband een mooi voorbeeld.
Dit bestemmingsplan maakt de transformatie van een bedrijventerrein naar een gemengd
woon- en werkgebied mogelijk. Daarbij is er voor gekozen alleen bedrijven toe te laten die
te combineren zijn met wonen; de aanwezige functies moeten met de nieuw te realiseren
functies worden ‘verweven’.851 Het plan bevat ten opzichte van het voorheen vigerende plan
een wijziging van de bestemmingsomschrijving van bedrijfsactiviteiten waarbij de bestemming
wordt beperkt tot de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten terwijl onder
het voorheen geldende plan bedrijfsactiviteiten mogelijk waren in de categorieën 1 t/m 4. De
bestaande bedrijven zijn blijkens de plantoelichting van een maatwerkbestemming voorzien
en de relevante milieucontouren zijn in de planregeling verwerkt. Daarbij is uitgegaan van
de feitelijke milieusituatie. Verschillende appellanten stellen dat ze door het nieuwe plan in
hun bedrijfsvoering en hun uitbreidingsmogelijkheden worden beperkt. De Afdeling acht de
bestemmingsplanregeling echter aanvaardbaar en overweegt onder meer:
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‘Voor zover BLF zich niet kan verenigen met de wijze waarop de categorieën voor de bestaande
bedrijven in het plan zijn vastgesteld, overweegt de Afdeling dat in het voorheen geldende plan
bedrijven voor bedrijfsactiviteiten in categorie 4 feitelijk niet mogelijk waren, omdat zich binnen
de invloedafstand van 100 m van bestaande bedrijven geluidgevoelige objecten bevinden. Nu de
bestaande bedrijven sinds het vaststellen van het voorheen geldende plan geen gebruik hebben
gemaakt van de voor hun bedrijven beschikbare milieuruimte, ziet de Afdeling in hetgeen BLF
heeft aangevoerd, geen aanleiding voor het oordeel dat de raad bij de belangenafweging een
doorslaggevend gewicht had moeten toekennen aan het belang dat de bestaande bedrijven
hebben bij het behouden van hun uitbreidingsmogelijkheden. Daarbij neemt de Afdeling in
aanmerking dat het plan ingevolge artikel 5, lid 5.5, voorziet in een afwijkingsmogelijkheid en
de bestaande bedrijven voorafgaand aan de vaststelling van het plan geen concrete plannen
voor uitbreiding kenbaar hebben gemaakt.’ 852

De Afdeling hecht er derhalve onder meer belang aan dat in de afgelopen planperiode geen
gebruik is gemaakt van de mogelijkheden van het plan en dat er geen concrete plannen zijn om
van die mogelijkheden gebruik te maken.853
Er kan overigens mogelijk wel recht zijn op planschade. In het kader van het experiment ‘flexibele
bestemmingen’ in de Crisis- en herstelwet is het makkelijker gemaakt om onbenutte bouw- of
gebruiksmogelijkheden weg te bestemmen in de zin dat de planschade als voorzienbaar in de zin
van art. 6.3 aanhef en onder a wordt aangemerkt.854 Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden.
Zo geldt onder andere een stilzit termijn van drie jaar.

4.3 Conclusie
De belangrijkste beperking om bestaande bebouwing en bestaand gebruik onder het
overgangsrecht van het bestemmingsplan te kunnen brengen is dat aannemelijk moet zijn dat
er uitzicht is op de beëindiging hiervan binnen de planperiode. Vooral bij een niet meewerkende
grondeigenaar kan dit lastig zijn en zal de gemeente aannemelijk moeten maken zo nodig
over te gaan tot aankoop of onteigening. Daarbij is geconstateerd dat het instrumentarium
van de Wro en de Onteigeningswet niet is toegesneden op een ‘deel-onteigening’ bij een
onwillige grondeigenaar. Bij het inperken van onbenutte bouw- en gebruiksmogelijkheden
geldt een eenvoudiger toets, waarbij vooral relevant is dat er geen gebruik is gemaakt van de
mogelijkheden van het plan en er ook geen concrete plannen op dit punt zijn.
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5 Opleggen verplichtingen tot treffen milieumaatregelen
via ruimtelijke besluiten
In deze paragraaf worden de mogelijkheden onderzocht om via ruimtelijke besluiten
verplichtingen tot het actief treffen van milieumaatregelen op te leggen. Daarbij springt vooral
de figuur van de voorwaardelijke verplichting in het oog, waarmee het mogelijk is voorwaarden
te verbinden aan het realiseren van een nieuwe bestemming.

5.1 Gebodsbepalingen
Een belangrijke beperking van de regelingsmogelijkheden van het bestemmingsplan is dat de
voorschriften geen gebod kunnen bevatten tot het realiseren van een aan de grond gegeven
bestemming; er kunnen alleen verbodsbepalingen worden opgenomen (ook aangeduid als
‘toelatingsplanologie’).855 Dit staat niet uitdrukkelijk in de Wro, maar blijkt uit jurisprudentie
van de Afdeling bestuursrechtspraak en eerder al van de Kroon.856 Zo overwoog de Afdeling
bestuursrechtspraak in een uitspraak van 22 april 2015 bijvoorbeeld expliciet dat ‘gelet op
artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) een bestemmingsplan in beginsel
slechts verbods- en geen gebodsbepalingen kan bevatten en geen actieve verplichting tot
verwezenlijking van de aan de gronden gegeven bestemming kan opleggen.’857
In de (kom)verordeningen en uitbreidingsplannen die tot stand zijn gekomen op basis van de
Woningwet 1901 kwamen overigens wel gebodsbepalingen voor. Uit jurisprudentie blijkt dat
een gebodsbepaling opgenomen in zo’n `oude’ verordening niet in strijd is met art. 10 WRO
(oud), daar deze verordening niet tot stand is gekomen onder de gelding van de WRO, maar
haar grondslag vindt in art. 43 Woningwet 1901. Een voorbeeld biedt ABRvS 10 april 1997.858
Het betrof hier een bestuursdwangaanschrijving op basis van een gebodsbepaling in de
`Verordening tot vaststelling van voorschriften ex artikel 43 der Woningwet voor de oude Stad’
om voor parkeerdoeleinden geschikt gemaakte gronden wederom in te richten als tuin. De
verordening had volgens de ABRvS haar rechtskracht nog niet verloren.
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Van Buuren e.a. (2014), p. 5-6.
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Zo werd een bestemmingsplanvoorschrift waarin ten aanzien van de bestemming ‘autoboxen’ werd
bepaald dat iedere bebouwingsstrook voor 100% zal moeten worden bebouwd ambtshalve vernietigd door
de Kroon. Een realiseringsverplichting werd in strijd met art. 10 WRO (oud) geacht, KB 10 juli 1975, BR 1975,
p. 753 m.nt. H.H. Bod. Zie ook bijvoorbeeld KB 14 juni 1989, AB 1990, nr. 2 en KB 20 april 1971, BR 1971, p.
566 m.nt. J.F. Jansen en De Vries in zijn noot bij ABRS 7 juli 1997 (Heemstede), BR 1997, p. 1023.
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ABRvS 22 april 2015, ECLI:NL:RVS2015:1231. Zie bijvoorbeeld ook ABRvS 14 januari 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:22, ABRvS 27 maart 2013, ECLI:NL:RVS 2013:BZ7483. Zie ook onder de WRO,
bijvoorbeeld ABRvS 22 maart 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV6249 en ABRvS 11 januari 2000, Gst. 2000, 7123,
nr. 7 m.nt. JT.
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ABRS 10 april 1997, ABkort 1997, 295. Zie ook bijv. ARRS 20 augustus 1982, AB 1983, 15 m.nt. CLR.

239

5

Een uitzondering op het niet mogen opnemen van gebodsbepalingen in het bestemmingsplan
betreft art. 3.5 Wro. Deze bepaling is afkomstig uit de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing859
en houdt kort gezegd in dat in het bestemmingsplan gebieden kunnen worden aangewezen
waarin een plicht bestaat tot het moderniseren of vervangen van bestaande bouwwerken. Hier
is derhalve sprake van een ‘gebod’. De reikwijdte van deze bepaling is evenwel beperkt; het gaat
alleen om te moderniseren gebieden (stadsvernieuwing), waarbij de aanwezige bouwwerken
door gelijksoortige bebouwing van (nagenoeg) gelijke bouwmassa worden vervangen. In die
zin heeft deze bepaling nauwelijks betekenis voor de compacte-stadproblematiek, waarbij het
juist gaat om het toevoegen van nieuwe ontwikkelingen.
In de literatuur werd op basis van het voorontwerp Wro en bijbehorende MvT wel gesuggereerd
dat het kabinet de benadering dat de WRO geen basis biedt voor gebodsbepalingen, wenst te
verlaten. De opening van de verbreding werd gezien in de woorden ‘in elk geval’ in de nieuwe
bestemmingsplanbepaling (3.1 lid 1Wro).860 Gilhuis merkte in dat verband al op dat een zo’n
fundamentele wijziging op zijn minst een gedegen basis in de tekst van de wet moet hebben.
De wettekst en de memorie van toelichting moeten volgens hem bovendien helderheid
verschaffen over de vraag in welke gevallen met gebruiksgeboden mag worden gewerkt.861 Ook
uit jurisprudentie blijkt niet dat art. 3.1 lid 1 Wro ten aanzien van gebodsbepalingen een andere
inhoudelijke invulling heeft. De MvT biedt daarvoor geen aanknopingspunten. In het kader van
de Omgevingswet zijn er overigens weer nieuwe gedachten over de mogelijkheden van het
omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. Het omgevingsplan zou ruimte kunnen
bieden voor gebodsbepalingen.862

5.2 Voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan
Hoewel het niet mogelijk is om een gebodsbepaling in de regels van het bestemmingsplan
op te nemen, is het wel mogelijk om regels in het bestemmingsplan op te nemen die aan het
realiseren van een bestemming voorwaarden verbinden. Zo’n voorwaardelijke verplichting
houdt in dat een grondgebruiker nog steeds niets kan worden verplicht, behalve wanneer hij op
eigen initiatief gaat bouwen of gebruiken.863 Slechts dan is hij verplicht uit te voeren hetgeen
het bestemmingsplan eist.
De figuur van de voorwaardelijke verplichting kwam vooral in de belangstelling na de uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 22 maart 2006 over het bedrijvenpark Linderveld in
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Het stadsvernieuwingsplan en de leefmilieuverordening zijn geïntegreerd in de Wro.

860

Janssen (2002), p. 28.

861

Gilhuis (2002), p. 70-71.

862

RLI (2015). Kritisch op dit punt Nijmeijer (2015). Zie verder hoofdstuk 6, par. 2.3.3.

863

Van Buuren & Nijmeijer (2010), p. 422, Nijmeijer (2006b), p. 364 en Hazewindus (2007), p. 53.
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Deventer. In deze uitspraak waarbij het ging om een mer-plichtig bestemmingsplan overwoog
de Afdeling:
‘Artikel 10 WRO biedt in een geval als het onderhavige de mogelijkheid ten minste een deel van
de in rechtsoverweging 2.17.6 genoemde maatregelen die niet dwingendrechtelijk in het plan
zijn voorgeschreven, als voorwaardelijke verplichting in het plan op te 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 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. Blijkens de stukken en het
verhandelde ter zitting stelt de gemeenteraad zich op het standpunt dat het treffen van de in
het MER beschreven mitigerende en compenserende maatregelen weliswaar wordt beoogd,
maar dat deze maatregelen niet als positieve verplichtingen in het bestemmingsplan kunnen
worden opgenomen, omdat dit ingevolge de WRO niet mogelijk is. Ook verweerder huldigt
laatstgenoemd standpunt. Gelet op het overwogene onder 2.17.8 kan deze opvatting geen
stand houden.’ 864

Inmiddels is de voorwaardelijke verplichting een veel gebruikte figuur in bestemmingsplannen
en is de jurisprudentie over dit instrument redelijk uitgekristalliseerd. Ook met het oog op de
realisering van de idee van de compacte stad is de voorwaardelijke verplichting een interessante
figuur. Nieuwe ontwikkelingen of activiteiten die zonder het treffen van maatregelen niet
ruimtelijk aanvaardbaar zouden zijn, kunnen door het opnemen van een voorwaardelijke
verplichting in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Een aantal voorbeelden uit de
jurisprudentie kan dit illustreren.
Zo biedt een voorwaardelijke verplichting in de planregels die ertoe strekt dat een aantal
aangewezen woningen wordt voorzien van een dove gevel de waarborg dat de geluidnormen
ter plaatse niet worden overschreden bij realisering van de woningen.865 Een voorwaardelijke
verplichting inhoudende dat de ingebruikname van sport- en speeltoestellen op een speelveldje

864

ABRS 22 maart 2006, M en R 2006, 58 m.nt. Jesse, BR 2006, nr. 6, p. 546 m.nt. H.J. de Vries.

865

ABRvS 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1742. Zie ook bijvoorbeeld ABRvS 7 februari 2008,
ECLI:NL:RVS:2008:BD6060 (Overhoeks).
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uitsluitend is toegestaan nadat een geluidwerende voorziening is gerealiseerd en in stand wordt
gehouden, garandeert dat de geluidsoverlast bij de naastgelegen woningen aanvaardbaar is
en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is geborgd.866 Een ander voorbeeld biedt de aanleg
en instandhouding van een groenstrook als voorwaarde voor de aanleg van een camping ten
behoeve van de landschappelijke inpassing.867 Een uitspraak uit 2009 over de Maasvlakte II laat
zien dat in een bestemmingsplan ook de voorwaarde kan worden opgenomen dat het bouwen
op gronden uitsluitend mag plaatsvinden als onder andere besluiten van kracht zijn die er toe
strekken dat de vaarsnelheid van binnenvaartschepen wordt beperkt en dat binnenvaartschepen
zonder emissiearme dieselmotor de haven niet mogen aandoen. Het doel van deze voorschriften
was om daarmee de maatregelen inzake de luchtkwaliteit te borgen.868

Het tijdstip waarop de voorwaardelijke verplichting moet worden uitgevoerd kan verschillen.
De verplichting kan inhouden dat de maatregel vooraf aan de te realiseren ontwikkeling wordt
uitgevoerd, maar ook dat deze gelijktijdig moet worden uitgevoerd. Een belangrijke uitbreiding
van de mogelijkheden van de voorwaardelijke verplichting laat de uitspraak van ABRvS 27
maart 2013 zien waaruit blijkt dat uitvoering van de voorwaardelijke verplichting achteraf ook
mogelijk is.
‘5.4.1. De Afdeling overweegt dat anders dan in de zienswijzenota is aangekondigd het plan
niet voorziet in de verplichting om aan de omgevingsvergunning voor het bouwen van het
woongebouw de voorwaarde te verbinden dat de gronden met de bestemming “Natuur”
overeenkomstig het Inrichtings- en beheerplan worden ingericht. In het besluit tot vaststelling
van het plan is in afwijking van de zienswijzenota gekozen om een specifieke gebruiksregel op
te nemen die voorziet in de verplichting tot uitvoering van het Inrichtings- en beheerplan binnen
twee jaren na verlening van de omgevingsvergunning voor het woongebouw. De Afdeling is van
oordeel dat artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening de grondslag biedt voor een gebruiksregel
waarin een dergelijke voorwaardelijke verplichting is opgenomen.’869
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ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1035, JM 2016, 83 m.nt. F. Arents. Ook worden in casu in de
planregels de openingstijden beperkt.

867

ABRvS 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2783.

868

ABRvS 4 november 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK1951 (maasvlakte II). Deze voorwaarden zijn op zich wel
opmerkelijk. Zo kan worden betwijfeld of deze voorschriften planologisch relevant zijn, zie de annotatie
van De Gier bij deze uitspraak (AB 2010, 114). Ook De Haan wijst er op dat deze uitspraak een nuancering
is op jurisprudentie waaruit lijkt te volgen dat de rijsnelheid niet in een bestemmingsplan mag worden
verzekerd vanwege het ontbreken van ruimtelijke relevantie, De Haan (2012), par. 3.2. De ruimtelijke
relevantie van de voorschriften was door partijen niet aan de orde gesteld. Zie over deze uitspraak ook
Koeman (2010b), p. 157 die opmerkt dat de Afdeling er geen blijk van geeft dergelijke voorwaardelijke
verplichtingen in een bestemmingsplan niet acceptabel te achten.

869

ABRvS 27 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7514.
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Een dergelijke verplichting lijkt wel extra waarborgen te vergen. Zo moet de effectuering op
een duidelijk afgebakend tijdstip ingaan (in dit geval binnen twee jaar).870 Ook is de planregel
volgens de Afdeling in casu handhaafbaar waarbij wordt overwogen dat de betreffende
planregel ‘alle rechthebbenden op de gronden verplicht tot uitvoering van het Inrichtings- en
beheerplan binnen twee jaar na verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van
het woongebouw. Niet naleving van deze bepaling betekent dat jegens alle rechthebbenden
van de gronden handhavend kan worden opgetreden’871
Van belang is dat wanneer de raad een maatregel noodzakelijk acht met het oog op de
ruimtelijke aanvaardbaarheid deze maatregel in beginsel in het bestemmingsplan moet worden
opgenomen als voorwaardelijke verplichting. In een uitspraak van de Afdeling van 29 december
2010 werd voor het eerst ingegaan op dit noodzakelijkheidscriterium.872 Er was in deze zaak
een planrealisatieovereenkomst gesloten waarin een inspanningsverplichting was opgenomen
om de landschappelijke inpassing van een opslagperceel voor betonelementen te realiseren.
Die landschappelijke inpassing hield de aanleg van een groenzone op het eigen perceel in. De
aanleg van de beoogde beplantingshaag was echter niet in (de regels van) het plan geregeld.
De Afdeling oordeelde:
‘Nu uit de stukken van het verhandelde ter zitting is gebleken dat de raad de aanleg van de
beplantingshaag wel noodzakelijk acht met het oog op de ruimtelijke aanvaardbaarheid van
het plan, heeft de raad de aanleg daarvan ten onrechte niet in het plan geregeld. Niet valt in
te zien dat de raad geen voorschrift in het plan heeft kunnen opnemen, inhoudende dat het
gebruik van het perceel conform de bestemming alleen dan planologisch is toegestaan indien
een beplantingshaag als hiervoor bedoeld wordt aangelegd en instandgehouden.’

Een ander voorbeeld biedt een uitspraak van de Afdeling van 15 augustus 2012.873 Hierin
overweegt de Afdeling expliciet dat in het geval de raad een geluidwerende maatregel, in
casu de oprichting van een geluidsscherm, noodzakelijk acht om bij de voorziene woningen
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen een daartoe strekkende regel in
het plan moet worden opgenomen. Het is in een dergelijk geval niet voldoende dat met de
ontwikkelaar is afgesproken dat niet met het realiseren van de woningen mag worden gestart
voordat een geluidsscherm wordt aangelegd. In het plan is dan immers niet gegarandeerd
dat een geluidwerende maatregel zal worden getroffen. Inmiddels lijkt het criterium van
870

ABRvS 27 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7514, r.o. 5.4.3. Zie ook ABRvS 1 juni 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:1503.
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ABRvS 27 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7514, zie r.o. 5.4.3.
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ABRvS 29 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO9160.

873

ABRvS 15 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX4677.
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noodzakelijkheid vaste jurisprudentie.874 Niet altijd hoeft de maatregel echter door middel van
een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan te worden opgenomen, ondanks
dat de maatregelen wel noodzakelijk worden geacht. Op deze uitzonderingen wordt hierna
ingegaan (zie par. 5.3).
De voorwaardelijke verplichting kan dus zowel worden ‘gekoppeld’ aan te realiseren gevoelige
bestemmingen zoals woningen als aan te realiseren ‘vervuilende’ of milieubelastende
bestemmingen. Wel moet de verplichting altijd in relatie tot een nog te realiseren bestemming
staan, anders is er sprake van een gebodsbepaling.875 Het kan daarbij blijkens jurisprudentie
zowel gaan om het realiseren van de maatregel als het in stand houden daarvan. Indien de
maatregel niet wordt uitgevoerd, kan een belanghebbende het bevoegd gezag verzoeken om
bestuursrechtelijke handhaving.

Begrenzingen van de voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan
Omdat het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan kan bijdragen
aan de realisering van de idee van de compacte stad is het goed ook de begrenzingen van deze
figuur te onderzoeken. Hierboven is al een eerste begrenzing benoemd. De verplichting moet
altijd in relatie tot een nog te realiseren bestemming staan. Dit betekent dat de initiatiefnemer
van de nieuwe ontwikkeling verantwoordelijk is voor het realiseren van de maatregel. De
bestaande rechten van reeds zittende bedrijven die milieuruimte innemen in het gebied kunnen
niet worden aangepakt.876
Een belangrijk uitgangspunt is voorts dat de maatregelen ruimtelijk relevant moeten zijn. De
voorwaardelijke verplichting wordt opgenomen in de planregels en moet zodoende worden
gesteld met het oog op een goede ruimtelijke ordening, zo kan worden afgeleid uit art. 3.1 lid
1 Wro.877 Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het begrip ‘een goede ruimtelijke ordening’
de laatste jaren steeds verder is opgerekt in de jurisprudentie.878 De grens lijkt op dit punt wat
‘vloeibaar’, zo lijkt ook uit de hiervoor aangehaalde uitspraak Maasvlakte II te volgen waarin de
opgenomen voorwaardelijke verplichting onder andere zag op het beperken van de vaarsnelheid.
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Zie ook bijv. ABRvS 23 oktober 2013 en ABRvS 29 mei 2013, AB 2014/8 m.nt. Nijmeijer. Een uitspraak van de
Afdeling van 15 januari 2014 (ECLI, NL:RVS:2014:22, AB 2014, 97 m.nt. Groothuijse) laat overigens zien dat
het ook met het oog op handhavingsrisico’s noodzakelijk kan zijn om een voorwaardelijke verplichting in
het bestemmingsplan op te nemen.
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Zo is niet toegestaan een verplichting (in casu tot het aanleggen van een ontsluitingsweg) in het plan op te
nemen als de woningen al zijn gerealiseerd, ABRvS 1 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3293.
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Koeman (2011), p. 394.
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Zie Nijmeijer (2006b), par 4, Groothuijse (2009), p. 336 en De Haan (2012), par. 2.
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Zie hoofdstuk 3, par. 3.2.
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Andere begrenzingen vloeien voort uit de eisen van rechtszekerheid en uitvoerbaarheid. De
mogelijkheid tot realisering van een bestemming mag niet afhankelijk worden gesteld van een
nader afwegingsmoment879 of van een onzekere gebeurtenis in de toekomst waarvan ten tijde
van de vaststelling niet zeker is of en wanneer aan die voorwaarde zal worden voldaan.
Een voorbeeld biedt een uitspraak van de Afdeling van 11 februari 2015 over een bestemmingsplan
waarin werd voorzien in een nieuw te realiseren tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht.
In het plan was een voorwaardelijke verplichting opgenomen ter voorkoming van trillinghinder.
Daartoe werd in de planregels het begrip ‘onaanvaardbare trillingen’ gehanteerd, zonder
dit begrip nader te definiëren. De Afdeling overweegt dat daardoor onduidelijk is welk
beschermingsniveau wordt beoogd en het plan in zoverre rechtsonzeker is.880

Indien de uitvoering van de voorwaardelijke verplichting onzeker is, bijvoorbeeld omdat
medewerking van derden nodig is, kan de uitvoerbaarheid van het plan in gevaar komen.881
Het is vaste rechtspraak dat bestaande eigendomsverhoudingen niet van doorslaggevende
betekenis zijn in het kader van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Dit is alleen anders
als de privaatrechtelijke belemmering ‘een zodanig evident karakter heeft dat de raad daarin
op voorhand in redelijkheid aanleiding had moeten zien te oordelen dat het plan niet binnen
de planperiode van in beginsel tien jaar uitvoerbaar is’.882 Een privaatrechtelijke belemmering
is volgens de Afdeling pas evident in de hiervoor bedoelde zin, ‘als zonder nader onderzoek kan
worden vastgesteld dat een ontwikkeling voorzien is op grond die in eigendom aan een ander
toebehoort en die ander daarin niet berust en niet hoeft te berusten.’883
Het feit dat gronden in eigendom zijn van derden kan dus alleen een beperking vormen
indien sprake is van evidente belemmeringen. De onzekerheid ten aanzien van de medewerking
van derden kan door het bevoegd gezag worden weggenomen door aannemelijk te maken
dat de medewerking van derden desnoods zal worden afgedwongen met behulp van het
onteigeningsinstrumentarium.884 Een verklaring van de gemeenteraad dat de bereidheid
bestaat het middel van onteigening in te zetten indien de onderhandelingen niet zullen slagen,
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O.a. ABRvS 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015, 3971, ABRvS 13 oktober 2004, AB 2005, 25 m.nt F.A.G.
Groothuijse.
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ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:353.
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Zie bijvoorbeeld ABRvS 2 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1154 waarin de Afdeling overweegt dat ‘de raad
zich er tevens van (dient) te vergewissen dat de voorwaardelijke verplichting uitvoerbaar is gelet op de
eigendomssituatie’.
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Zie o.a. ABRvS 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9051, ABRvS 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1742.
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ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:480.
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Zie ook Van Buuren & Hoekstra (2014), p. 261 en Boeve & Groothuijse (2010), p. 51.
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kan daarvoor voldoende zijn.885 De onteigeningstitel kan worden gevonden in titel IV van de
Onteigeningswet, die onteigening ter uitvoering van het bestemmingsplan mogelijk maakt.

5.3 Uitzonderingen: noodzakelijke maatregel op andere wijze borgen
Het is niet altijd nodig dat met het oog op de ruimtelijke aanvaardbaarheid noodzakelijk
geachte maatregelen in het bestemmingsplan worden opgenomen. In de jurisprudentie zijn
verschillende uitzonderingen aanvaard.
Dit betreft ten eerste de situatie waarin het treffen van maatregelen op een andere wijze
publiekrechtelijk is geborgd. Een bekend voorbeeld is een uitspraak van de Afdeling van 3 oktober
2012.886 Het ging hier om een kinderopvang waarvoor geluidafschermende voorzieningen nodig
waren. Appellanten betogen dat deze voorzieningen ten onrechte niet in de planregels zijn
verzekerd bijvoorbeeld in de vorm van een voorwaardelijke verplichting. De Afdeling hechtte er
in casu belang aan dat het plan een gedetailleerde invulling bevat887 en het plan praktisch gezien
geen andere invulling toelaat dan met de aanduidingen mogelijk wordt gemaakt. Hiermee is
echter vanzelfsprekend niet verzekerd (gelet op het uitgangspunt van toelatingsplanologie) dat
de geluidsafscherming er daadwerkelijk komt. Op dit punt laat de Afdeling meewegen dat de
raad voornemens is de reeds gemaakte mondelinge afspraken schriftelijk vast te leggen en heeft
toegezegd aan de voor de kinderopvang aangevraagde omgevingsvergunning het voorschrift te
zullen verbinden dat de geluidwerende voorzieningen dienen te worden aangelegd. Hoewel ook
andere aspecten door de Afdeling worden genoemd, lijkt de publiekrechtelijke borging van de
maatregel hier de doorslag te geven.888 Ook in latere uitspraken wordt deze uitzondering door
de Afdeling aanvaard.889 Mijns inziens is bij toepassing van deze uitzondering uiteraard wel van
belang dat de beoogde maatregelen in de voorschriften van de betreffende omgevingsvergunning
kunnen worden opgenomen gelet op het toetsingskader van die vergunning (zie art. 2.22 Wabo).
Maar ook als op dit punt geen belemmering bestaat, is het de vraag of een toezegging door de
raad dat de maatregelen in de voorschriften van de omgevingsvergunning worden vastgelegd,
voldoende is. Bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning is immers B en W.
Een tweede uitzondering betreft de situatie waarin de gemeente heeft toegezegd dat de
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Zie bijv. ABRvS 22 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO8323 en ABRvS 10 juni 2009,
ECLI:NL:RVS:2009:BI7281.

886

ABRvS 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8939, M en R 2012, nr. 158 m.nt. A.G.A. Nijmeijer.

887

Aan het meest zuidelijke deel van het plangebied is blijkens de uitspraak de aanduiding geluidswal
onderscheidenlijk geluidscherm toegekend.

888

Zie Nijmeijer in zijn annotatie in M en R 2012, 158 en Breeman en Backer in hun annotatie in BR 2013, 8.

889

Bijv. ABRvS 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:768 (waterberging), ABRvS 13 februari 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:BZ2506.
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noodzakelijke geachte maatregel zal worden getroffen en het ook in haar macht heeft om
deze te treffen en niet is gebleken van belemmeringen die zich hiertegen verzetten.890 Ook
acht de Afdeling het voldoende als een andere overheid het treffen van de maatregelen
toezegt en dit ook in haar macht heeft.891 Het is naar mijn oordeel opmerkelijk dat de Afdeling
deze uitzondering op de noodzaak tot het opnemen van een voorwaardelijke verplichting
aanvaardbaar acht, met name gelet op de positie van belanghebbenden indien de overheid
onverhoopt de maatregel niet treft. Lam en Benhadi wijzen er terecht op dat de nakoming van
de feitelijke maatregel, zoals het vervangen van asfalt, immers niet kan worden afgedwongen
via een bestuursrechtelijke procedure.892 Het zou mijns inziens dan ook aangewezen zijn om
ook in deze situatie een publiekrechtelijke waarborg te bieden door opname van de verplichting
in het bestemmingsplan.
De situatie waarin wordt beoogd het treffen van noodzakelijke maatregelen te borgen via een
privaatrechtelijke overeenkomst wordt overigens niet als uitzondering aanvaard. Inmiddels lijkt
de jurisprudentie op dit punt duidelijk. Zo overwoog de Afdeling in een uitspraak van 23 juli
2014:
‘Nu de raad zich op het standpunt stelt dat het realiseren van een volledige groenstrook en de
instandhouding daarvan noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan
en deze niet anderszins in het publiekrechtelijke spoor zijn gewaarborgd, heeft de raad hiertoe,
anders dan hij blijkens de nota van zienswijzen heeft beoogd, ten onrechte geen voorwaardelijke
verplichting in het plan opgenomen. De overeenkomst tussen het gemeentebestuur en
Elsendorp Holding B.V. doet aan het voorgaande niet af, nu dit geen publiekrechtelijke weg
is die waarborgt dat de groenvoorziening zal worden aangebracht en in stand zal worden
gehouden.’893

En in een uitspraak van 13 januari 2016:
‘Over het behoud van het groene karakter overweegt de Afdeling als volgt. Uit de stukken
en het verhandelde ter zitting blijkt dat het college belang hecht aan behoud van het groene
karakter van de grasstroken en dat het er vanuit gaat dat het groene karakter gewaarborgd is
door de tussen de gemeente en de Willem de Zwijgerschool gesloten huurovereenkomst. In die
overeenkomst is overeengekomen dat de huurder, de Willem de Zwijgerschool, toestemming

890

ABRvS 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2929, AB 2014, 449 m.nt. T.E.P.A. Lam en R. Benhadi,

891

ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:339, JG 2015/22 m.nt. E.E. Schaake.

892

Lam en Benhadi, annotatie AB 2014, 449. Ook kritisch Nijmeijer in zijn annotatie in TBR 2014/187.

893

ABRvS 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2783.
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krijgt om twee groenstroken toe te voegen aan het voorplein, waarbij het huidige groen en de
bomen zullen worden gehandhaafd. Verder is overeengekomen dat het beheer en onderhoud
voor rekening van de huurder komen. [appellant] is echter geen partij bij deze overeenkomst
en kan geen nakoming daarvan afdwingen. Gelet hierop heeft het college, zonder nadere
voorschriften aan de omgevingsvergunning te verbinden, ten onrechte voldoende gewaarborgd
geacht dat het groene karakter van de groenstroken behouden blijft.’894

In eerdere uitspraken werd een privaatrechtelijke overeenkomst als waarborg voor het
treffen van noodzakelijke maatregelen regelmatig voldoende geacht.895 In de literatuur werd
hierop kritiek geuit. Van Buuren en Nijmeijer betoogden dat de privaatrechtelijke weg van de
(complementaire) overeenkomst de publiekrechtelijke weg van de voorwaardelijke verplichting
op onaanvaardbare wijze doorkruist.896 Vooral de positie van derden die bij de (complementaire)
privaatrechtelijke overeenkomst een stuk zwakker is dan bij een voorwaardelijke verplichting
in het bestemmingsplan kan een aanwijzing vormen dat sprake is van een onaanvaardbare
doorkruising. Voor derden staat tegen de overeenkomst immers in het geheel geen
rechtsbescherming open, terwijl voor derden wel bestuursrechtelijke rechtsbescherming
openstaat tegen een in planologisch besluit opgenomen voorwaardelijke verplichtingen.897
De huidige lijn in de jurisprudentie, waarbij geen uitzondering wordt aanvaard voor het borgen
van de noodzakelijke maatregelen via de privaatrechtelijke overeenkomst is gelet op het
bovenstaande naar mijn mening dan ook de juiste.

5.4 Andere alternatieven: wijziging/uitwerkingsplan
Zowel in de Linderveld-uitspraak als in een zaak over het bestemmingsplan ‘Houthavens’ wees de
Afdeling op een alternatief voor de voorwaardelijke verplichting in de bestemmingsplanregels.
In de Houthavens-uitspraak, waarin de voorwaardelijke verplichting niet werd aanvaard,
overwoog de Afdeling:

894

ABRvS 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:21. Zie ook ABRvS 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3969
en ABRvS 29 december 2010, AB 2011, 40 m.nt. A.G.A. Nijmeijer.

895

Bijvoorbeeld ABRvS 16 juni 2010, M en R 2010, nr. 92 m.nt. TN en ABRvS 31 december 2008,
ECLI:NL:RVS:2008:BG9017, ABRvS 15 juni 2011, M en R 2011, 186 m.nt. Warendorf.

896

Van Buuren & Nijmeijer (2010), p. 415-433. Vgl. Windmill-arrest, HR 26 januari 1990, AB 1990, 408 en NJ
1991, 393.

897

Zie uitgebreider ook Boeve & Groothuijse (2010), p. 67-68.
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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.’898

In de Linderveld-zaak overwoog de Afdeling:
‘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.’899

De Afdeling wijst er derhalve op dat zowel de wijzigingsbevoegdheid (thans art. 3.6 lid 1
onder a Wro) als de uitwerkingsplicht (art. 3.6 lid 1 onder c Wro) mogelijkheden bieden om
ruimtelijke ontwikkelingen afhankelijk te stellen van te treffen maatregelen. Belangrijk verschil
met een voorwaardelijke verplichting in de bestemmingsplanregels is dat de uitwerkingsregels
en wijzigingsregels zich richten tot B en W. De voorwaardelijke verplichting in de
bestemmingsplanregels richt zich zoals hierboven besproken juist tot de grondgebruikers en
levert daarmee een rechtstreekse bouwtitel op.900 In hoofdstuk 3 is reeds op de uitwerkingsplicht
en wijzigingsbevoegdheid ingegaan. Hier is goed om te herhalen dat de wijzigingsbevoegdheid
- anders dan de (bebouwings)regels en uitwerkingsregels901 - in beginsel afhankelijk mag
worden gesteld van onzekere gebeurtenissen, mits deze maar voldoende objectief worden
begrensd. Ook de op te nemen voorwaarde waaraan het wijzigingsplan zal moeten voldoen,
zal derhalve aan deze eis moeten voldoen.902 Bij het vaststellen van de uitwerkingsplannen is
sprake van een plicht. Deze mag zoals gezegd dan ook niet afhankelijk worden gesteld van
onzekere toekomstige gebeurtenissen. Juist bij het stellen van een voorwaarde aan het uit te
werken plan, zal deze voorwaarde voldoende objectief en duidelijk moeten zijn omschreven.903

898

ABRvS 23 juli 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI0175.

899

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

900

Boeve & Groothuijse (2010), p. 53.

901

Bijv. ABRvS 4 mei 2005, Gst. 7236, nr. 143 m.nt. J.M.H.F. Teunissen en ARRS 1 mei 1997, BR 1998, 39.

902

In het wijzigingsplan mag overigens ook een voorwaardelijke verplichting worden opgenomen, ook als het
moederplan daarvoor geen expliciete grondslag bevat, ABRvS 3 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3260,
TBR 2014/187 m.nt. Nijmeijer.

903

Zie ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2329, TBR 2014/100 m.nt. Nijmeijer over voorwaardelijke
verplichting en de uitwerkingsplicht waarbij in casu in het moederplan moest worden voorzien in de
voorwaardelijke verplichting.
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5.5 Conclusie
De conclusie die uit het bovenstaande kan worden getrokken is het bestemmingsplan
geen actieve verplichtingen voor een grondgebruiker kan bevatten om een bestemming te
realiseren. Daarentegen is het wel mogelijk om een zogenoemde voorwaardelijke verplichting
in het bestemmingsplan op te nemen. Deze figuur waarbij de realisering van een bestemming
afhankelijk kan worden gemaakt van het treffen van ruimtelijk relevante (milieu)maatregelen kan
bijdragen aan de verwezenlijking van de idee van de compacte stad. Een beperking is wel dat het
instrument alleen kan worden ingezet in relatie tot een te realiseren bestemming. Zo kan worden
voorgeschreven dat bij realisering van een milieuoverlastveroorzakende activiteit een maatregel
moet worden getroffen (bijvoorbeeld oprichten geluidsscherm). Niet kan worden voorgeschreven
in de bestemmingsplanregels dat een bestaand bedrijf een maatregel moet treffen, dit zou een
gebodsbepaling inhouden. Er kan in die zin wel sprake zijn van het creëren van milieuruimte, maar
niet van het herverdelen daarvan in de zin dat bestaande rechten in het gebied worden aangepakt.
Bij het treffen van maatregelen gaat het overigens vooral om ruimtelijk relevante maatregelen
ter beperking van milieuoverlast met lokale effecten. De voorwaardelijke verplichting lijkt minder
geschikt met het oog op diffuse verontreinigingen, omdat daar de ruimtelijke relevantie kan
ontbreken.904 De voorwaarden voor het opnemen van voorwaardelijke verplichting zijn inmiddels
in belangrijke mate uitgekristalliseerd. Uit de eisen van rechtszekerheid en uitvoerbaarheid
kunnen beperkingen voorvloeien, met name als sprake is van ‘evidente’ belemmeringen door
bijvoorbeeld de eigendomspositie. Voorts is van belang dat het niet altijd nodig is noodzakelijke
maatregelen in de vorm van een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan op te
nemen, maar dit ook onder bepaalde voorwaarden op een andere wijze kan worden geborgd. Met
name over de uitzondering waarbij voldoende wordt geacht dat de gemeente het in haar macht
heeft om de maatregel te treffen en dit ook heeft toegezegd, ben ik vooral vanuit een oogpunt van
rechtsbescherming evenwel niet enthousiast.

Deel II Bijzondere wetgeving
In dit tweede deel van het hoofdstuk wordt bijzondere wetgeving besproken waarmee
flexibiliteit wordt geboden bij de toepassing van milieukwaliteitsnormen. Eerst komt aan de
orde de stad-en-milieubenadering, een benadering die haar oorsprong vindt in de problematiek
van de compacte stad (par. 6). Inmiddels zien we in het omgevingsrecht ook een iets andere
insteek, in het bijzonder in de Wet plattelandswoningen. De flexibiliteit wordt hierbij gevonden
in het verlagen van de bescherming van bepaalde gevoelige bestemmingen, ten aanzien
waarvan derhalve sprake is van het afwijken van normen (par. 7). Daarna wordt ingegaan op de
programmatische aanpak (par. 8).

904
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Hoewel jurisprudentie daartoe wel ruimte lijkt laten zien (zie maasvlakte II).
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6 Stad en Milieu905
6.1 Inleiding
Eind 1993 startte het toenmalige ministerie van VROM het project ‘Stad en Milieu’ met als doel
de knelpunten die zich voordoen bij de realisering van het concept van ‘de compacte stad’ te
inventariseren en oplossingen aan te dragen voor de gevonden problemen. Als kern van de
problematiek kwam naar voren het gebrek aan mogelijkheden om op lokaal niveau een integrale
afweging van ruimtelijke en milieubelangen te maken. Met name milieukwaliteitsnormen
zouden een belemmering vormen.906 De oplossingsrichting die in het kader van het project
Stad en Milieu is bedacht, is een drie-stappenplan: de zogenoemde ‘stad-en-milieubenadering’.
Stap één betreft het zo veel mogelijk treffen van brongerichte maatregelen en het in een zo
vroeg mogelijk stadium integreren van milieubelangen in de ruimtelijke ordening. Stap twee
is de ruimte binnen de bestaande regelgeving optimaal benutten. Wanneer de stappen één en
twee niet leiden tot een optimale leefkwaliteit in het stedelijk gebied, kan de gemeenteraad
toekomen aan stap drie: afwijken van regelgeving mits de daaruit voortvloeiende nadelige
gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk worden beperkt en, voor zover dit niet mogelijk is,
worden gecompenseerd.

6.2. Een terugblik: Experimentenwet Stad en Milieu
Op 1 januari 1999 trad de Experimentenwet Stad en Milieu907 in werking, welke de juridische
basis vormde voor stap 3.908 De wet gaf de gemeenteraad de bevoegdheid om onder
voorwaarden af te wijken van milieukwaliteitsnormen op het gebied van lucht, bodem, geluid
en externe veiligheid. Ook mocht worden afgeweken van procedures en bevoegdheden.909 De
mogelijkheid om afwijkingsbesluiten op basis van de Experimentenwet te nemen gold voor vijf
jaar. Het toepassingsgebied was bovendien beperkt, de afwijkingsbevoegdheid gold alleen in
een beperkt aantal (25) aangewezen stedelijke gebieden. Deze gebieden waren vermeld in de
bij de wet behorende bijlage.910 Er waren verschillende type gebieden uitgekozen, verspreid
over heel Nederland.911 Zo mocht er onder meer worden geëxperimenteerd in gebieden langs

905

Delen van deze paragraaf zijn eerder gepubliceerd in Boeve (2005) en Boeve (2007), p. 38-40.

906

Zie Stad en Milieurapportage (1995).

907

Wet van 26 november 1998, houdende regels over experimenten inzake zuinig en doelmatig ruimtegebruik
en optimale leefkwaliteit in stedelijk gebied (Experimentenwet Stad en Milieu), Stb. 1998, 684
(inwerkingtreding Stb. 1998, 732).

908

Zie over de Experimentenwet stad en milieu o.a. Bastiaanse-Dupont (2002) en Schutte-Postma (1999).

909

Bepalingen gesteld bij of krachtens onder andere de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening
en de Wet geluidhinder.

910

Het aantal gebieden kon bij ministeriële regeling worden uitgebreid (art. 2 Experimentenwet oud).

911

De Minister van Vrom selecteerde uiteindelijk uit 62 voorstellen voor experimentgebieden 25 gebieden.
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een stationslocatie, in gebieden die betrekking hadden op verouderde binnenstedelijke
bedrijventerreinen en in havengebieden. Er speelden ook verschillende milieuproblemen:
een verontreinigde bodem, geluidsoverlast van bijvoorbeeld (spoor)wegverkeer of havenactiviteiten, risico van vervoer van gevaarlijke stoffen of luchtverontreiniging. Vaak was sprake
van een combinatie van deze milieuproblemen.
Na de ramp in Enschede werd het afwijken van milieukwaliteitseisen op het terrein van externe
veiligheid al snel politiek en maatschappelijk niet meer aanvaardbaar. Een voorbeeld in dit
verband is het experiment in Vlissingen, waar het belangrijkste milieuknelpunt de externe
veiligheid was door het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde. Het gebied
De Stadswerven viel voor het grootste deel binnen de risicocontouren. Het was de bedoeling
de scheepswerf te verplaatsen, zodat de terreinen vrij zouden komen voor onder meer
woningbouw en recreatieve voorzieningen (echter gelegen binnen de risicocontouren). In 2001
werd door het ministerie van VROM bekend gemaakt dat het bouwen binnen deze risicocontour
niet toegestaan zal worden en ook niet in aanmerking komt voor een stap 3 besluit van de
Experimentenwet.912

De mogelijkheid om gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid op basis van de
Experimentenwet gold tot 1 januari 2004. Op dat moment waren slechts drie afwijkingsbesluiten
genomen (Den Haag, Arnhem en Vlaardingen), alle tot afwijking van geluidnormen.913 Van de
mogelijkheid tot afwijken van procedures en bevoegdheden is geen gebruik gemaakt.
De gemeente Den Haag had de primeur van het nemen van een besluit tot afwijking van
milieukwaliteitseisen.914 Het experiment in Den Haag betrof een herontwikkeling van
het gebied Scheveningen Haven. Beoogd werd het havengebied zo te ontwikkelen dat
verschillende functies een plek vinden: gebied met handel en visserij, toeristisch-recreatief
gebied en als woongebied. Ondanks het doorlopen van de stappen één en twee van de Stad en
Milieubenadering, bleef er volgens de gemeente een aantal knelpunten over. De bouwplannen
in het gebied zouden hierdoor geen doorgang kunnen vinden. Het stap 3-besluit was nodig
voor een afwijking van de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeerslawaai (art. 83, lid 2
Wgh) van maximaal 2 dB(A). Deze afwijking was niet nodig geweest indien het huidige wegdek
van klinkers door asfalt was vervangen. Uit een oogpunt van `leefkwaliteit’ werd asfaltering

912

Volgens de toelichting op het experiment in Vlissingen op de toenmalige website van VROM.

913

Dat niet in alle gebieden een stap 3-besluit nodig was, klopte wel met de verwachting. Bij de behandeling
van de Experimentenwet in de Eerste Kamer merkte de toenmalige minister van VROM op dat in niet meer
dan 20% van de experimentgebieden de derde stap zal worden toegepast, zie Handelingen I 24 november
1998, p. 9-217.

914

Brief van B en W Den Haag d.d. 8 september 2000, nr. 2000/27156, raadsbesluit van 14 september 2000.
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(ook door de bewoners) echter ongewenst geacht. Daarnaast betrof het stap 3-besluit een
afwijking van de maximale ontheffingswaarde voor industrielawaai (art. 47 en 72 Wgh) van
maximaal 2 dB(A). De compensatie voor de afwijkingen van de geluidsnormen werd gezocht
binnen het milieucompartiment geluid en door middel van verhoging van de leefkwaliteit.
Compensatie binnen andere milieucompartimenten werd niet goed realiseerbaar geacht. De
compensatie binnen de leefkwaliteit werd gezocht in investeringen in de openbare ruimte (o.a.
herinrichting van kades, vernieuwing van straatmeubilair en gebouwde parkeervoorzieningen
die multifunctioneel worden geëxploiteerd en de `mogelijke’ aanleg van een nieuwe brug).
In Arnhem betrof het de herontwikkeling van de wijk Malburgen Oost, waarmee werd beoogd
de leefbaarheid van de wijk met vooral kleine huurwoningen weer te verbeteren. Het ging om
de sloop van een deel van de woningen, nieuwbouw en aanleg van onder andere een park en een
sportcomplex. Een deel van de geplande woningen zou echter binnen de zone industrielawaai
komen te liggen. Voor realisering van de woningbouw was afwijking van de geluidsnormen nodig
bij het stap 3-besluit. Compensatie werd in dit geval gevonden binnen het milieucompartiment
geluid: door extra isolerende maatregelen zou een binnenwaarde van 30 dB(A) worden
gerealiseerd en bij het ontwerp van de woningen werden leefruimtes en buitenruimtes naar
het industrielawaai gericht terwijl de slaapkamers werden afgeschermd. Ook zou extra isolatie
worden aangebracht tussen de woningen om burengerucht te voorkomen.915

In Vlaardingen hield het stap 3-besluit ten behoeve van woningbouw in het gebied Koningin
Wilhelminahaven Zuidwest geen stand.916 Het betrof in Vlaardingen een afwijking van
geluidhindernormen uit de Wet geluidhinder (voor onbepaalde duur) om ‘overeenkomstig
het principe van de compacte stad’917 woningbouw in de Koningin Wilhelminahaven
Zuidwest mogelijk te maken’. Voor de geluidsbelasting afkomstig van de industrieterreinen
Wilhelminahaven en Botlek-Pernis werden in het afwijkingsbesluit hogere waarden
vastgesteld dan conform de Wgh zijn toegestaan.918 Het besluit919 werd evenwel door de
Afdeling bestuursrechtspraak vernietigd omdat er geen integrale afweging van alle bij de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling betrokken aspecten had plaatsgevonden. In het bijzonder
was niet onderzocht wat de gevolgen van de aanleg van de geprojecteerde woonwijk voor
de etmaalgemiddelde concentratie voor PM10 zouden zijn. De noodzaak tot het maken van

915

Zie Goedkeuringsbesluit raadsbesluit Arnhem, Stcrt. 3 juli 2002, nr. 124, p. 27.

916

ABRvS 25 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT6189.

917

ABRvS 25 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT6189Zie r.o. 2.1

918

Resp. 55 dB(A) en 60 dB(A).

919

Ingevolge art. 9 Experimentenwet Stad en Milieu was een expliciet goedkeuringsbesluit van de minister
van VROM vereist. Voor de mogelijkheid van beroep werden het goedkeuringsbesluit en het besluit tot
afwijking als één besluit aangemerkt. Beide besluiten werden vernietigd.
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een integrale afweging, waarbij eventuele knelpunten zijn onderkend en beoordeeld, volgt
volgens de Afdeling uit het systeem van de Experimentenwet Stad en Milieu (met name art. 3
lid 1 en art. 4). 920 De Afdeling doelt daarmee op het eerdergenoemde ‘stappensysteem’ van de
Experimentenwet. Ook de hierna te bespreken Interimwet stad-en-milieubenadering hanteert
dit stappensysteem als uitgangspunt. Ten aanzien van alle relevante milieuaspecten moet
derhalve duidelijk zijn in hoeverre er sprake is van mogelijke knelpunten en hoe deze (binnen
de bestaande regelgeving) worden opgelost.
De toepassing van de Experimentenwet is geëvalueerd door de Evaluatiecommissie Stad en
Milieu. Deze evaluatiecommissie constateerde dat milieunormen niet het primaire probleem
vormen wanneer het gaat om het streven naar een zuinig en doelmatig ruimtegebruik en een
optimale leefkwaliteit. Bij veel van de experimenten waren de problemen procesmatig van aard:
cultuur, organisatie en werkwijze van uitvoerende partijen. De mogelijkheid tot het nemen van
een afwijkingsbesluit is wel voor veel gemeenten een prikkel geweest om voortvarend aan de
slag te gaan. De twee stappen die moesten worden genomen voordat een afwijkingsbesluit
mag worden genomen (bronbeleid en zoeken naar creatieve oplossingen binnen bestaande
regelgeving), hebben structurerend gewerkt en een bijdrage geleverd aan een goede
afstemming en afweging van het ruimtelijk en milieubelang, aldus de Evaluatiecommissie.921
Veelal lukte het gemeenten om binnen de eerste twee stappen oplossingen te vinden. De
positieve ervaringen met het project Stad & Milieu werden zowel door het kabinet als de
Tweede Kamer onderschreven en een vervolg, vooruitlopend op een definitieve verankering
van de stad-en-milieubenadering, werd wenselijk geacht.922
In februari 2006 is vervolgens de Interimwet stad-en-milieubenadering in werking getreden.
Het toepassingsbereik van deze wet is verruimd naar het landelijk gebied.

6.3 Algemeen: doel en hoofdlijnen van de Interimwet stad-enmilieubenadering
Het doel van de Interimwet is, blijkens de considerans van de wet en de artikelen 2 en 3 het
bereiken van een zuinig en doelmatig ruimtegebruik in samenhang met een optimale leefkwaliteit
in zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Hoewel er zoals gezegd onder de Experimentenwet
nauwelijks gebruik is gemaakt van de afwijkingsbevoegdheden, wordt de mogelijkheid om een
stap 3-besluit te nemen onmisbaar geacht. De functie van de Interimwet is dan ook tweeledig, zo is

920

Zie r.o. 2.2.3 van ABRvS 25 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT6189.

921

Zie Aanbiedingsbrief Evaluatiecommissie Stad en Milieu van de Onderzoeksresultaten tussenevaluatie
project Stad & Milieu, 2001, p. 2 en ook o.a. Evaluatiecommissie Stad en Milieu, De doeltreffendheid en
effecten van de Experimentenwet Stad en Milieu, Slotdocument maart 2004, p. 19 e.v.

922

Zie o.a. Kamerstukken II 2002/03, 2 600 XI, nr. 4.
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af te leiden uit de MvT.923 Enerzijds dient de wet als prikkel voor het benutten van de stappen 1 en 2
van de stad-en-milieubenadering bij complexe ruimtelijke vraagstukken en anderzijds, voor zover
nog nodig na het zetten van stap 1 en stap 2, als basis voor het nemen van een afwijkingsbesluit
ten behoeve van bepaalde gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Of de Interimwet stad-enmilieubenadering daadwerkelijk als prikkel nodig is voor het doorlopen van de stappen 1 en
2 om zo te komen tot een integrale besluitvorming is lastig te achterhalen.924 Wel is duidelijk
dat er ook onder de Interimwet stad-en-milieubenadering nog nauwelijks stap 3-besluiten
zijn genomen. Ondanks dat, is met de Crisis- en herstelwet de geldingsduur van de Interimwet
stad-en-milieubenadering in eerste instantie verlengd naar 1 januari 2014 en later, net als de
Chw, permament gemaakt.925 Opvallend is dat de Crisis- en herstelwet zelf ook een instrument
introduceerde voor gebiedsontwikkeling (zie par. 8.4). In de MvT bij de Crisis- en herstelwet
wordt in dit verband opgemerkt dat het uitgangspunt van het gebiedsontwikkelingsplan anders
is, namelijk het mogelijk maken van gebiedsontwikkelingen met behoud van de gewenste
milieukwaliteit, terwijl met behulp van de Interimwet stad-en-milieubenadering juist kan worden
afgeweken van milieukwaliteitsnormen. Enigszins tegenstrijdig wordt evenwel de toepassing van
de Interimwet stad-en-milieubenadering mogelijk geacht in gebieden die worden aangewezen om
te experimenteren met een gebiedsontwikkelingsplan.926
De Interimwet stad-en-milieubenadering geldt thans voor heel Nederland, en dus niet
meer alleen voor aangewezen gebieden. Ingevolge art. 2 Interimwet kan de gemeenteraad
in het belang van een zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van een optimale
leefomgevingskwaliteit ten aanzien van een door hem aangewezen projectgebied afwijken van
een milieukwaliteitsnorm met betrekking tot bodem, geluid en lucht of van bepaalde wettelijke
bepalingen met betrekking tot stank en ammoniak. De Interimwet bevat geen mogelijkheid
om af te wijken van normen op het gebied van externe veiligheid. Het afwijken van een
milieukwaliteitsnorm mag ingevolge art. 2 Interimwet slechts in twee situaties:

923

Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 5.
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Eerder uitte ik daarover twijfels, zie Boeve (2005), p. 82.

925

Stb. 2013, 144. Er worden in de MvT niet veel worden vuil gemaakt aan het permanent maken van de
Interimwet. Wel wordt opgemerkt dat de Chw en de Interimwet ‘in de nabije toekomst’ worden ingetrokken
door de Omgevingswet, Kamerstukken II 2011/12, 33153, nr. 3, p. 24.

926

Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 14. Het project Stadshavens Rotterdam lijkt hiervan een voorbeeld
te zijn. Dit project is in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet aangewezen als ontwikkelingsgebied (zie
art. 2. lid 1 onder a van het besluit). Tevens wordt in het gebied de toepassing van een stap-3 besluit ten
aanzien van geluidhinder overwogen, zie Convenant geluidruimte Waal/Eemhaven (o.a. te downloaden via
www.api.commissiemer.nl).
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- ten behoeve van het vestigen van milieugevoelige bestemmingen;
- en ten behoeve van het vestigen of verplaatsen van kleinschalige bedrijvigheid bij
functiemenging van wonen en werken.927
In de eerste situatie is dus niet vereist dat functiemenging plaatsvindt.928 Daarbij is het, in
beide situaties, uitdrukkelijk niet de bedoeling ‘om functiemenging te bewerkstelligen tussen
milieugevoelige bestemmingen en grootschalige industriële activiteiten’, aldus de MvT.929
Nijmeijer wijst er terecht op dat niet precies duidelijk is wat onder ‘kleinschalige bedrijvigheid’
moet worden verstaan.930 Welke bedrijvigheid had de wetgever hier precies voor ogen? Zou
het onderscheid tussen vergunningplichtige en niet-vergunningplichtige inrichtingen een
leidraad kunnen vormen? Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid zou het wenselijk zijn dat
de wetgever aan dit begrip verdere invulling had gegeven. Ten behoeve van deze bedrijvigheid
mag immers worden afgeweken van milieukwaliteitsnormen. Uit de uitspraak inzake het stap
3-besluit Goese Schans (zie nader hieronder) lijkt overigens te volgen dat indien sprake is van
een overgangssituatie wel sprake mag zijn van menging tussen milieugevoelige bestemmingen
en grote industriële activiteiten.931 Dit lijkt mij in overeenstemming met de Interimwet indien
het een tijdelijke situatie betreft en er uiteindelijk geen functiemenging is beoogd met grote
industriële activiteiten. De tijdelijkheid moet dan vanzelfsprekend wel zijn gegarandeerd.932
Wat onder ‘gevoelige bestemmingen’ moet worden verstaan is wel gedefinieerd in de
Interimwet: ‘gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen
gedurende de dag of nacht of gedeelte daarvan’ (art. 1). In de MvT wordt opgemerkt dat de
Interimwet daarmee een breder begrip hanteert dan de begrippen in sommige milieuwetten.933
In hoofdstuk 4 werd al duidelijk dat een overzicht van te beschermen objecten in de verschillende
regelingen inzake milieukwaliteitsnormen een weinig eenduidig en transparant beeld oplevert.
Terecht is dan ook een brede definitie in de Interimwet opgenomen. De vergelijking tussen de
te beschermen objecten in de verschillende regelingen en de ‘gevoelige bestemmingen’ in de
Interimwet loopt overigens niet één op één. De gevoelige bestemmingen zijn niet de objecten
die worden beschermd bij de toepassing van de Interimwet, maar het zijn bestemmingen ten
behoeve waarvan mag worden afgeweken van bepaalde milieukwaliteitsnormen.
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Zie ook ABRvS 22 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO8297, r.o. 2.8.7.
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Aldus ook de Afdeling bestuursrechtspraak, zie ABRvS 22 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO8297,
r.o.2.8.9.
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Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 9.
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Nijmeijer (2006a), par. 3.3.
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Zie r.o. 2.8.9, ABRvS 22 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO8297.

932

In de zaak ‘Goese Schans’ ging het op dit punt mis, ABRvS 22 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO8297.

933

Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 33.
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Duidelijk is dat de bestaande rechten van bedrijven bij de toepassing van de Interimwet staden-milieubenadering worden beschermd. Het is niet de bedoeling deze rechten aan te tasten.
De regering benadrukte in dit verband het wederkerige karakter van het stap 3-besluit: het
dient ter realisering van milieugevoelige bestemmingen op locaties waar dat op grond van de
wettelijke normen niet zou mogen, maar tevens als waarborg dat een bedrijf geen nadelige
gevolgen ondervindt van het feit dat milieugevoelige bestemmingen zijn gerealiseerd op
locaties waar dat zonder het stap 3-besluit niet mogelijk zou zijn.934 In art. 15 lid 2 Interimwet
komt de bescherming van bestaande rechten van bedrijven in het projectgebied ook tot
uitdrukking: bij de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een inrichting
en bij wijziging van die vergunning dient het bevoegd gezag het stap 3-besluit in acht te nemen.
Dit betekent dat de ‘ruimere’ milieukwaliteitsnormen in acht moeten worden genomen.

6.4 Afwijken van milieukwaliteitsnormen
Evenals onder de Experimentenwet heeft de gemeenteraad de bevoegdheid af te wijken van
milieukwaliteitsnormen met betrekking tot bodem, geluid en lucht (art. 2 onder a Interimwet
stad-en-milieubenadering).935 Anders dan onder de Experimentenwet wordt niet meer de
term milieukwaliteitseisen gehanteerd, maar de bredere term milieukwaliteitsnorm. Een
milieukwaliteitsnorm wordt in art. 1 onder c Interimwet gedefinieerd als ‘bij wettelijk voorschrift
gestelde norm ten aanzien van de kwaliteit van een onderdeel van het milieu.’ Hiermee wordt
niet exclusief gedoeld op milieukwaliteitsnormen die zijn vastgesteld op grond van hoofdstuk
5 Wm waarin een algemene wettelijke regeling inzake milieukwaliteitseisen is vastgelegd. Het
begrip milieukwaliteitsnorm wordt hier gehanteerd als ‘verzamelterm’ voor de verschillende
begrippen (denk aan interventiewaarde en voorkeurswaarde) die in de milieuwetgeving
worden gehanteerd, aldus de MvT.936 Het moet echter wel gaan om milieukwaliteitsnormen
vastgesteld ‘bij wettelijk voorschrift’. In art. 4 lid 1 onder b van de Interimwet wordt de afwijking
van milieukwaliteitsnormen gesteld bij of krachtens art. 5.2b of titel 5.2 Wm uitdrukkelijk
uitgesloten. De uitzondering voor milieukwaliteitsnormen gesteld bij of krachtens art. 5.2b
Wm bevreemdt enigszins. Het betreft hier immers (provinciale) waterkwaliteitsnormen. De
Interimwet biedt geen bevoegdheid om af te wijken van milieukwaliteitsnormen op het gebied
van water. Titel 5.2 Wm ziet op de luchtkwaliteitsnormen. Afwijken van de normen gesteld
bij of krachtens deze titel wordt niet passend geacht omdat deze titel juist uitgaat van een
planmatige aanpak, waarbij het inpassen van ruimtelijke initiatieven en het instandhouden of
zelfs verbeteren van de milieukwaliteit wordt gecombineerd.937
934

Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 7, p. 9.
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De afwijkingsmogelijkheid met betrekking tot stank- en ammoniak blijft hier verder buiten beschouwing
gelet op het onderwerp.
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Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 34.
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Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 65 en 55.
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Eerder heb ik al betoogd dat de Interimwet voor diverse milieucomponenten weinig betekenis
zal hebben. Reeds gelet op de Europeesrechtelijke achtergrond van de luchtkwaliteitsnormen
is afwijking met toepassing van de Interimwet van deze normen niet mogelijk. Zoals gezegd
sluit art. 4 lid 1 onder b Interimwet een afwijking van de normen bij of krachtens titel 5.2 Wm
bovendien uit. Milieukwaliteitsnormen op het gebied van bodem zijn te vinden in de Circulaire
bodemsanering 2013 aan de hand waarvan wordt vastgesteld of sprake is van ernstige
verontreiniging van de bodem (zie hoofdstuk 4). Het betreft hier derhalve buitenwettelijke
normstelling. Een afwijkingsbesluit lijkt op het eerste gezicht dan ook niet mogelijk (zie de definitie
van milieukwaliteitsnorm in de Interimwet). Het betreft hier echter deskundigheidsnormen,
waarvan, wanneer zij de meest recente algemeen aanvaarde milieuhygiënische inzichten
verwoorden, ingevolge jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak niet gemakkelijk
kan worden afgeweken.
De Raad van State suggereerde in haar advies om, ter wille van de rechtszekerheid, in de
Interimwet uitdrukkelijk afwijking van buitenwettelijke milieukwaliteitsnormstelling mogelijk
te maken.938 De regering acht een afwijkingsbesluit bij buitenwettelijke normstelling echter
niet op zijn plaats, omdat bij deze normen geen sprake is van een strikte juridische binding.
Daarbij wordt opgemerkt dat ‘de wetgever door afwijking mogelijk te maken van normen
die geen wettelijke status hebben, geen inzicht meer heeft wat de uiterste gevolgen kunnen
zijn van die afwijkingsbevoegdheid: de buitenwettelijke normen zelf zouden zo kunnen
luiden of gaan luiden dat de afwijkingsbevoegdheid daardoor een betekenis krijgt die de
wetgever bij regeling van de gehele materie bij wet wellicht niet meer zou wensen.’939 Wat
van dit laatste ook zij, een formeel stap 3-besluit wordt door de wetgever bij buitenwettelijke
milieukwaliteitsnormen dus niet nodig (en mogelijk) geacht. Er kan volgens de MvT echter
feitelijk wel worden afgeweken van de niet-wettelijke milieukwaliteitsnormen, indien dat
op een zorgvuldige manier gebeurt. In de MvT wordt aanbevolen daarbij te kiezen voor een
besluitvormingsprocedure en een inhoudelijke motivering die vergelijkbaar zijn met de stappen
1 en 2 van de stad-en-milieubenadering. De vraag is of dit voldoende is. Hierbij moet overigens
worden bedacht dat de Wbb al de nodige flexibiliteit biedt ten aanzien van de sanering van
historische verontreinigingen door de mogelijkheid van een functiegerichte aanpak.940
Alleen ten aanzien van de geluidsnormen lijkt de Interimwet daadwerkelijk toepassing te
vinden. Dit blijkt ook uit de genomen stap 3-besluiten.
De artikelen 5 en 6 van de Interimwet bevatten een uitgebreide aanduiding van welke
bestanddelen een afwijkingsbesluit ten minste moet bevatten en uit welke elementen de
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Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 4, p. 8.

939

Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 4, p. 9, zie ook Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 25-26.
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Zie hoofdstuk 5, par. 9.3.
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motivering van het besluit ten minste moet bestaan. Zo moet het besluit in ieder geval de
milieukwaliteitsnormen bevatten die gelden ter vervanging van de norm waar van wordt
afgeweken (art. 5 lid 1 onder c) en moet worden aangegeven op welke wijze is getracht of
is overwogen, door het nemen van de stappen 1 en 2 van de stad-en-milieubenadering, een
zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit te bereiken (art. 6
onder b). Daarbij moet blijkens jurisprudentie, zie hierboven de uitspraak over Vlaardingen,
een integrale afweging worden gemaakt. Niet mag dus bijvoorbeeld alleen het knelpunt ten
aanzien van geluidhinder worden opgelost met het stap 3-besluit indien er ook nog andere
milieuknelpunten zijn.
Met uitzondering van een ondergrens ten aanzien van de binnenwaarde voor
geluidsbelasting941 stelt de Interimwet geen ondergrenzen aan de afwijkingsbevoegdheid.
Uiteraard mag niet worden afgeweken van Europese regelgeving, maar verder moet bij
de besluitvorming houvast worden gezocht bij vage begrippen als ‘zuinig ruimtegebruik’
en ‘ optimale leefomgevingskwaliteit’ (art. 2, 3 en 9). Hieronder bij de bespreking van de
compensatieverplichting wordt hier nader op ingegaan.
Er is slechts beperkte rechtspraak over de Experimentenwet Stad en Milieu en de Interimwet
stad-en-milieubenadering. Dit wekt weinig verbazing; er zijn tot nog toe immers maar enkele
stap 3-besluiten genomen. De belangrijkste uitspraken betreffen het stap 3-besluit ten
behoeve van het bestemmingsplan ‘Goese Schans’, 942 ‘Spoorhaven Roosendaal’943 en de eerder
behandelde uitspraak inzake het stap 3-besluit ten behoeve van woningbouw in het gebied
Koningin Wilhelminahaven Zuidwest in Vlaardingen.944 Ook in de zaak over het havengebied
van Goes hield het stap 3-besluit geen stand.
In deze zaak was beroep ingesteld tegen het besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan
Goese Schans en het goedkeuringsbesluit van GS inzake het stap 3-besluit. Voor de mogelijkheid
van beroep worden beide besluiten ingevolge art. 18 Interimwet als één besluit aangemerkt.
Het bestemmingsplan voorziet in de transformatie van het havenindustriegebied van
Goes naar hoofdzakelijk woonwijk. Om de transformatie mogelijk te maken is beoogd de
aanwezige bedrijven te verplaatsen naar locaties buiten het bedrijventerrein, waardoor de
lokale milieusituatie, volgens de gemeenteraad, sterk zal verbeteren. In een overgangsperiode
komen bedrijven en woningen echter dicht bij elkaar te liggen en zal niet aan de geldende
geluidnormen kunnen worden voldaan. In het stap 3-besluit wordt afgeweken van de wettelijke

941

Zie art. 4 lid 1 onder d.
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ABRvS 22 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO8297.

943

ABRvS 18 mei 2011, TBR 2011/107 m.nt. Brans en Groot.

944

ABRvS 25 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT6189.
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grenswaarden voor industrielawaai en worden (voor onbepaalde tijd) vervangende normen
vastgesteld. Uitgangspunt bij de afwijking is blijkens het stap 3-besluit dat er slechts sprake is
van een tijdelijke situatie waarin in een gebied met hogere waarden wordt gewoond. Juist op
dit punt gaat het mis. Het college acht het reëel dat de bedrijven binnen de planperiode worden
verplaatst. Indien verplaatsing niet zou lukken, wordt tot onteigening overgegaan, zo is in het
stap 3-besluit en het goedkeuringsbesluit opgenomen (zie r.o. 2.8.10 van de uitspraak). Omdat
echter eerder aan een deel van het bestemmingsplan goedkeuring is onthouden, biedt het plan
geen grondslag voor onteigening van de bedrijven. Ook blijkt er geen zicht te zijn op alternatieve
locatie waar de bedrijven naar kunnen worden verplaatst en dat het vinden van een dergelijke
locatie moeilijk verloopt. Het uitgangspunt dat het uitdrukkelijk gaat om een overgangsperiode
is dan ook onzeker geworden en het stap 3-besluit berust volgens de Afdeling dan ook niet op
een deugdelijke motivering en dient te worden vernietigd. Vanwege de samenhang met het stap
3-besluit, wordt het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan ook vernietigd voor zover
het de plandelen betreft die tot stand kunnen komen op basis van het stap 3-besluit (zie r.o.
2.31.1).

Indien het stap 3-besluit enkel voor een overgangsperiode wordt genomen, moet, zo blijkt
uit de uitspraak Goese Schans, verzekerd zijn dat daadwerkelijk sprake is van een tijdelijke
situatie. De uitspraken Goese Schans en Vlaardingen bieden verder geen inzichten over de
invulling van de compensatieverplichting, aangezien de Afdeling aan dit punt niet meer
toekomt. De aanvaardbaarheid van de compensatie is derhalve niet beoordeeld. Juist ten
aanzien van de compensatieverplichting, mede in relatie tot onder meer het begrip ‘optimale
leefomgevingskwaliteit’ is echter mijns inziens nog verduidelijking gewenst. In de uitspraak
Spoorhaven Roosendaal komt de Afdeling wel toe aan de inhoudelijke beoordeling van de
compensatie (zie hierna).

6.5 Compensatie
Wanneer de gemeenteraad besluit tot het afwijken van een milieukwaliteitsnorm en de
daardoor ontstane nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen worden voorkomen of
beperkt, bestaat er een plicht tot compenseren (art. 7 Interimwet). Het effect op het milieu
zal uiteindelijk – hoewel ten aanzien van het onderdeel van het milieu waarop een (kleine)
afwijking wordt toegestaan strikt genomen sprake kan zijn van een verslechtering – per saldo
positief zijn, aldus de MvT.945 Daarmee is duidelijk dat compensatie van milieuverlies een
centrale notie van de Interimwet is. Minder duidelijkheid biedt de Interimwet over de wijze
waarop moet worden gecompenseerd. Er is voorgeschreven dat compensatie plaatsvindt in
of in de directe omgeving van het projectgebied en op een wijze die de belangen, genoemd

945
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in de aanhef van de artikelen 2 en 3 dient. Met dit laatste wordt een link gelegd naar de
begrippen ‘zuinig en doelmatig ruimtegebruik’ en ‘optimale leefomgevingskwaliteit’. Van deze
begrippen is geen definitie opgenomen in de Interimwet omdat de invulling daarvan volgens
de MvT ‘een kwestie van overleg met de betrokken partijen is’.946 Wel wordt opgemerkt dat
‘optimale leefomgevingskwaliteit’ op meer ziet dan alleen milieukwaliteit. Ook ruimtelijke,
sociale en economische aspecten vullen dit begrip in. Bij de invulling van de compensatie dient
evenwel ‘vooral te worden gezocht naar maatregelen die betrekking hebben op de fysieke
leefomgeving van de mens.’947 In dit verband worden extra straatverlichting, het vermijden van
smalle steegjes en een fietsersbrug in plaats van een fietsertunnel, als voorbeelden genoemd
van fysieke maatregelen die de sociale veiligheid vergroten.

5

Dergelijke maatregelen (investeringen in de openbare ruimte) zien we ook in het stap 3-besluit
ten aanzien van Scheveningen Haven. Ten aanzien van het gebied Goese Schans was onder meer
compensatie gezocht in een lagere EPC-norm.948

Daarbij moet gezegd dat voor de uitwerking van het compensatiebeginsel wel wordt uitgegaan
van een voorkeursvolgorde.949 Eerst moet worden gezocht naar maatregelen binnen het
onderdeel van de milieukwaliteit waarin de afwijking plaatsvindt (dus overschrijding van
geluidsnormen compenseren met bijvoorbeeld extra geluidsisolatie). Indien dit niet mogelijk
is, mag compensatie ook binnen andere onderdelen van de milieukwaliteit worden gezocht en
tot slot mag compensatie ook buiten het terrein van de milieukwaliteit worden gezocht.
In de uitspraak ‘Spoorhaven Roosendaal’ zijn de verschillende compensatiemogelijkheden te
herkennen. Het ging in deze zaak om de herinrichting van een verouderd bedrijventerrein.
Voor een deel van de geprojecteerde woningen moest worden afgeweken van de normen
voor geluidhinder. De geluidhinder werd gecompenseerd door 1) een toepassing van extra
geluidsisolatie van 3 dB(A) en 2) door de bijzondere kwaliteit van het stedenbouwkundig plan
(waaronder de optimale benutting van kwaliteitskenmerken van het gebied).950 De Afdeling
oordeelt dat met deze maatregelen de compensatie van de nadelige gevolgen voor het milieu
van het stap 3-besluit voldoende zijn gecompenseerd. In dit geval was de compensatie derhalve
zowel binnen het eigen milieucompartiment als in de ‘leefomgevingkwaliteit’ gevonden.

946

Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 13.

947

Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 7, p. 5.

948

Zie r.o. 2.8.3 ABRvS 22 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO8297.

949

Kamerstukken II 2004/05, 29 817, nr. 3, p. 43. De term ‘voorkeursvolgorde’ komt uit Kamerstukken II 2004/05,
29 871, nr. 7, p. 5.

950

ABRvS 18 mei 2011, TBR 2011/107, r.o. 2.8.4
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Het begrip ‘optimale leefomgevingskwaliteit’ dat dus centraal staat bij de bepaling van de
compensatie mag al met al zeer ruim worden ingevuld en biedt op deze wijze weinig houvast
voor de besluitvorming. Hoe ‘ver’ mag de compensatie buiten het terrein van de milieukwaliteit
worden gezocht? Mag compensatie ook alleen worden gevonden buiten het terrein van de
milieukwaliteit? De afweging of sprake is van voldoende compensatie moet nu worden gemaakt
in het kader van de rechtsbescherming.
Hoe moeilijk te bepalen is of sprake is van voldoende compensatie blijkt al uit een voorbeeld in
de MvT. Hier wordt opgemerkt dat het plaatsen van extra speeltoestellen voor kinderen ‘niet
zonder meer’ voldoende is om een verlies van geluidkwaliteit te compenseren.951 Impliceert
deze opmerking dat extra speeltoestellen onder omstandigheden wel voldoende compensatie
bieden? Dat lijkt mij toch weinig te maken hebben met het idee van een daadwerkelijke
compensatie van nadelige milieugevolgen. Ook de evaluatie van de Experimentenwet Stad en
Milieu laat zien dat in de praktijk het compensatiebeginsel niet goed ingevuld blijkt te kunnen
worden, met name omdat compensatie weinig extra heeft te bieden in een plangebied waar
reeds gestreefd wordt naar een ‘optimale leefkwaliteit’.952

Verschillende belangen mogen dus tegen elkaar worden afgewogen met het oog op het bereiken
van een ‘optimale leefomgevingskwaliteit’. In die zin is sprake van een gebiedsgerichte aanpak
met een ‘integraal’ toetsingskader in de Interimwet stad-en-milieubenadering,

953

waarbij

sectorale belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Dat hieraan de nodige knelpunten
kleven laten de bovenstaande kanttekeningen zien.
Wat betreft de schaal waarop gecompenseerd moet worden is naar mijn mening terecht
in art. 7 Interimwet opgenomen dat de compensatie in of in de directe omgeving van het
projectgebied plaats moet vinden. Diegenen die overlast ondervinden, moeten immers worden
gecompenseerd. Er zou evenwel discussie kunnen ontstaan over de vraag wat ‘de directe
omgeving’ inhoudt. Het is in ieder geval de bedoeling dat de compensatie wordt vastgesteld in
overleg met diegenen die nadeel van de normafwijking ondervinden.954

Borging compensatiemaatregelen
In het afwijkingsbesluit moet worden aangegeven op welke wijze de nadelige gevolgen
worden gecompenseerd (art. 5 onder d Interimwet). Zo is gewaarborgd dat de
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Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 43.
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Evaluatiecommissie Stad en Milieu, Eindrapportage Tussenevaluatie Stad en Milieu, 2001, p. 24.
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Tolsma (2011), p. 49.
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Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 43.
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compensatiemaatregelen een onderdeel vormen van het besluit tot afwijking van een
milieukwaliteitsnorm en niet achteraf worden opgelegd.955 Daarmee is echter niet verzekerd
dat de compensatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarvoor zijn in de wet geen nadere
waarborgen opgenomen, ook niet wat betreft het tijdstip waarop de compensatie moet zijn
gerealiseerd. Nijmeijer merkt in dit verband op dat wat betreft die realisering een zware wissel
wordt gelegd op de bij de compensatie belang hebbende personen en het nog maar de vraag
is of de maatregelen zo concreet zijn geformuleerd dat belanghebbenden realisatie kunnen
afdwingen.956 Daarbij moet worden bedacht dat veelal nog nadere besluitvorming nodig zal
zijn.
Het stap 3-besluit kan onvoorziene effecten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld wanneer de
compensatiemaatregelen onvoldoende resultaat opleveren. Voor deze situatie zou volgens
de MvT art. 8 Interimwet een waarborg moeten bieden.957 Hierin is bepaald dat wanneer de
uitvoering van een afwijkingsbesluit onvoorziene en ontoelaatbare effecten heeft op het milieu
of de volksgezondheid, de gemeenteraad noodzakelijke maatregelen neemt ten einde die
effecten tot een toelaatbaar niveau terug te brengen. Maar wanneer is sprake van dergelijke
effecten? En hoe moet worden gehandeld in een onomkeerbare situatie? De Interimwet biedt
hier weinig duidelijkheid. Aanvullende compenserende maatregelen zullen mijns inziens dan
in ieder geval betrekking moeten hebben op het desbetreffende ‘milieuonderdeel’ waarvan
de normen worden overschreden. Er is dan immers sprake van een ontoelaatbaar effect op
het milieu of de gezondheid. Aanvullende maatregelen die zien op bijvoorbeeld sociale of
economische aspecten zijn dan onvoldoende.
Art. 8 Interimwet moet het ontbreken van een expliciete monitoringsverplichting in de
wet ondervangen.958 Mijns inziens is deze waarborg nogal karig; er is geen termijnstelling aan
verbonden en/of verdere verslagleggingverplichtingen. Oorspronkelijk bevatte de Interimwet
een rapportageplicht voor B en W indien een stap 3-besluit was genomen. Gedurende een
periode van vijf jaar moest jaarlijks verslag worden uitgebracht aan GS (art. 17 Interimwet oud).
Deze verplichting is met de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet vervallen. De reden
die hiervoor wordt gegeven is dat GS geen toetsende rol meer hebben bij de totstandkoming
van het stap 3-besluit (de goedkeuring van GS is ook vervallen bij de inwerkingtreding van
de Chw). In de MvT wordt kort opgemerkt: “Dat scheelt bestuurlijke drukte”.959 Dit betekent
wel dat vooral de belanghebbenden in het gebied in actie moeten komen bij uitblijven van
het treffen van maatregelen, waarbij wederom de vraag is in hoeverre zij het treffen van
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Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 28 en Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 44.
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Nijmeijer (2006a), p. 149.
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Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 44.
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Kamerstukken II 2004/05, 29871, nr. 7, p. 14.
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Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 23.
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(extra) compenserende maatregelen kunnen afdwingen. Kunnen belanghebbenden om
bestuursrechtelijke handhaving verzoeken van de plicht om noodzakelijke maatregelen
te treffen ingeval van onvoorziene en ontoelaatbare effecten? De plicht is weinig concreet
omschreven: er moet sprake zijn van ‘onvoorziene en ontoelaatbare effecten’.

6.6 Procedure
Nog enkele opmerkingen over de procedure. Deze start met de melding van B en W van het
voornemen om een stap 3-besluit te nemen aan GS (art. 11 lid 1). Van deze melding wordt
kennisgegeven in een van overheidswege uitgegeven blad, een dag- of nieuwsblad of huis-aanhuisblad en langs elektronische weg (art. 11 lid 3). Wat betreft de voorbereiding, het nemen
en de terinzagelegging volgt het stap 3-besluit de bestemmingsplanprocedure, aangezien art.
12 lid 2 Interimwet de procedure in art. 3.8 Wro grotendeels van overeenkomstige toepassing
verklaart.
Oorspronkelijk was het afwijkingsbesluit gekoppeld aan de vaststelling of herziening van een
bestemmingsplan. In art. 4 lid 3 onder c Interimwet (oud) was bepaald dat de gemeenteraad
alleen gebruik mag maken van de afwijkingsbevoegdheid ‘indien hij een bestemmingsplan of
herziening daarvan vaststelt overeenkomstig artikel 12’. De koppeling bestond uit een gelijktijdige
en gezamenlijke behandeling van de besluiten; er was geen sprake van een ‘samensmelting’ van
de besluiten (art. 12 lid 2 Interimwet oud).960 Als voordelen van de koppeling werden gezien dat
het stap 3-besluit een voorwaarde is voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan indien
afwijking noodzakelijk is, het boeken van efficiencywinst en dat de kring van belangstellende
burgers die actief aan inspraak kan deelnemen groot is, aldus de MvT.961 Met de inwerkingtreding
van de Chw is deze koppeling evenwel losgelaten. De MvT bij de Chw geeft op dit punt slechts
een korte toelichting:
‘Om meer flexibiliteit te creëren in het gebiedsontwikkelingsproces kan een stap 3-besluit ook
worden genomen op basis van bijvoorbeeld een structuurvisie, mits deze voldoende kaders
biedt om een gedegen afweging te maken tussen ruimtelijke ordening en milieu.’962

Dit is opvallend omdat eerder koppeling aan het zelfstandige projectbesluit (thans
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan) expliciet werd verworpen.
Redenen daarvoor waren dat het zelfstandig projectbesluit minder integraal van karakter zou
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Art. 12 lid 2 Interimwet (oud) bepaalde: “De voorbereiding, het nemen, de goedkeuring en de
terinzagelegging van het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3, vinden gelijktijdig plaats met de
voorbereiding, het nemen, de goedkeuring en de terinzagelegging van het besluit tot vaststelling of
herziening van het bestemmingsplan met betrekking tot het projectgebied.’.
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Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 47.

962

Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 22 (zie art 3.4 Chw).

264

Creëren van milieugebruiksruimte voor de realisering van de compacte stad; mogelijkheden in bestaande
wetgeving

zijn dan het bestemmingsplan en de procedure te licht zou zijn in verhouding tot de ingrijpende
aard van het stap 3-besluit.963
Meer flexibiliteit op dit punt lijkt in beginsel beter bij de praktijk aan te sluiten.964 Dat er
nu helemaal geen koppeling meer is voorgeschreven met de ruimtelijke besluitvorming,
roept echter wel vragen op. Uiteindelijk zal de beoogde ruimtelijke ontwikkeling immers in
een bestemmingsplan (of uitwerkingsplan) of omgevingsvergunning voor het afwijken van
het bestemmingsplan moeten worden vastgelegd. Kunnen in beroep tegen dat ruimtelijke
besluit gronden worden aangevoerd die zien op het stap 3-besluit? Dit is niet uitgesloten in
de Interimwet.965 De ‘efficiencywinst’ is bovendien tekort gedaan, er staan immers twee
aparte beroepsprocedures open. Tegen een stap 3-besluit staat beroep open bij de Afdeling
bestuursrechtspraak (art. 18 Interimwet). Voorts moet ook worden opgemerkt dat voor het
afwijkingsbesluit, anders dan voorheen, geen goedkeuring meer is vereist van GS.
Overigens is er bij het oorspronkelijke wetsvoorstel nadrukkelijk voor gekozen om het
afwijkingsbesluit en de aanwijzing van het projectgebied geen onderdeel te laten zijn van het
bestemmingsplan. De Raad van State had dit in haar advies ter overweging gegeven.966 De
volgens de regering beperkte mogelijkheden van het bestemmingsplan ten aanzien van het
opnemen van milieukwaliteitsnormen waren reden om hier niet voor te kiezen:
‘Het is echter thans niet mogelijk om milieukwaliteitsnormen op te nemen in een bestemmingsplan
omdat in het bestemmingsplan alleen zaken mogen worden geregeld die nodig zijn voor «een
goede ruimtelijke ordening». Dat begrip is bovendien te beperkt om de doelstellingen van
de Stad & Milieubenadering – naast ruimtegebruik ook optimale leefomgevingskwaliteit – te
realiseren. Leefomgevingskwaliteit omvat ook aspecten als bijvoorbeeld openbaar vervoer en
sociale veiligheid. Door het stap 3-besluit volledig te integreren in het bestemmingsplan zouden
dus essentiële doelstellingen van de Stad &Milieubenadering niet bereikt kunnen worden.’967

Een ‘bestemmingsplan+’ of ‘milieubestemmingsplan’ was derhalve niet de bedoeling. Thans
is de band met het bestemmingsplan nog beperkter. Nadeel hiervan is dat, zoals hierboven
aangegeven, een apart besluit nodig is waarvoor twee procedures moet worden doorlopen en
apart beroep open staat. Bij de ontwikkelingsgebieden in het kader van de Crisis- en herstelwet
vindt regeling juist plaats in het bestemmingsplan.
963

Kamerstukken II 2004/05, 29 87, nr. 3, p. 15.
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Zie al kritisch over feit dat het stap 3-besluit niet kon worden gekoppeld aan het projectbesluit: Nijmeijer
(2006a), par. 5.3.
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Voorheen was in art. 18 lid 4 Interimwet een dergelijke uitsluitingsbepaling opgenomen.
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Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 4, p. 5-6.
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Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 4, p. 6.
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7 Lager beschermingsniveau voor bepaalde objecten
(risico-acceptatie)
Een andere methode om meer flexibiliteit te bieden bij de toepassing van milieukwaliteitsnormen
is het verlagen van de bescherming van specifieke (gevoelige) objecten. In het huidige
omgevingsrecht wordt deze methode toegepast bij voormalige agrarische bedrijfswoningen
die (ook) door derden mogen worden bewoond. In art. 1.1a Wabo is hiertoe, kort gezegd,
bepaald dat deze woningen met betrekking tot de bijbehorende landbouwinrichting voor de
toepassing van die wet en daarop berustende bepalingen worden beschouwd als onderdeel
van die inrichting.968 Dit heeft tot gevolg dat deze woningen niet worden beschermd tegen de
milieugevolgen van de bijbehorende agrarische inrichting. Het gaat daarbij vooral om geurhinder
en geluidhinder.969 Er wordt derhalve geen nieuwe (lokale) milieukwaliteitsnorm vastgesteld
(zoals dit wel gebeurd bij de stad-en-milieubenadering). Wat betreft de milieubescherming wordt
de burgerwoning beschouwd als bedrijfswoning. Het niveau van bescherming ten opzichte van
andere inrichtingen verandert niet. Dat de voormalige agrarische bedrijfswoning mag worden
bewoond door ‘derden’ moet blijken uit de bestemmingsplanregels, beheersverordening of de
voorschriften van de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, zo volgt
uit art. 1.1a Wabo. De keuze voor de verruimde bewoningsmogelijkheden van de voormalige
bedrijfswoning vindt derhalve plaats in het ruimtelijke spoor.
Achtergrond van deze regeling is de ontwikkeling van het ruimtegebruik op het platteland
(denk aan schaalvergroting van agrarische bedrijven) waardoor er een toename is van leegstand
van agrarische bedrijfswoningen. Indien deze woningen bewoond worden door derden
kan dit tot gevolg hebben dat deze bewoning ‘botst’ met de agrarische functies. Zo kunnen
bijvoorbeeld de (uitbreidings)mogelijkheden van het agrarische bedrijf worden beperkt door
burgerbewoning.970
Deze flexibiliteitsmethode wordt in het huidige omgevingsrecht op beperkte schaal toegepast
en de uitzondering voor de plattelandswoning an sich zal ook niet zozeer toepasbaar zijn in
de compacte stad. De gedachte verdient echter wel nadere beschouwing. Het toestaan van
een lager beschermingsniveau bij specifieke objecten zou immers ook een oplossingsrichting
kunnen zijn voor functiemenging in het stedelijk gebied, denk bijvoorbeeld aan de toepassing
968

Wet plattelandswoningen, Stb. 2012, 493.
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Kamerstukken II 2011/12, 33 078, nr. 3, p. 4 e.v. Oorspronkelijk was ook de bedoeling om af te kunnen
wijken van de normen op het gebied van luchtkwaliteit. In ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:236
oordeelde de Afdeling evenwel (terecht) dat dit in strijd is met de verplichtingen op grond van de richtlijn
luchtkwaliteit.
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Kamerstukken II 2011/12, 33 078, nr. 3, p. 1-2. In 2009 werd hiertoe reeds een initiatiefnota ‘Beter wonen op
het platteland; introductie van de plattelandswoning in de Wet milieubeheer’ ingediend door Kamerlid Van
Heugten (Kamerstukken II 2009/10, 32 030, nrs. 1-2).

266

Creëren van milieugebruiksruimte voor de realisering van de compacte stad; mogelijkheden in bestaande
wetgeving

bij een snelwegwoning of een havenwoning ed.971 Ook krijgt deze methode naar verwachting
een verbrede toepassing in het kader van de Omgevingswet.972
De idee van de plattelandswoningen gaat uit van een zekere mate van risico-acceptatie;
de bewoners accepteren de extra milieuoverlast omdat ze graag op die specifieke locatie
willen wonen. In de parlementaire stukken behorend bij de Wet Plattelandswoningen is dit
uitgangspunt van risico-acceptatie te herkennen. Zo wordt in de initiatiefnota van het Kamerlid
Van Heugten over de introductie van de plattelandswoning een aantal casus geschetst over
(veelal pittoreske) agrarische bedrijfswoningen die worden overgenomen van de vertrekkende
bedrijfseigenaar, waarbij de nieuwe bewoners bewust in het landelijk gebied wonen en de
overlast voor lief nemen.973 Ook in de MvT bij het wetsvoorstel wordt er op gewezen dat de
bewoner er zelf voor kiest op de bewuste plek te wonen.974 Een uitgebreide beschouwing
ontbreekt echter op dit punt.
Anders dan bij de stad- en milieubenadering wordt bij deze flexibiliteitsmethode de
rechtvaardiging voor de normoverschrijding gezocht in de acceptatie van de bewoners.975
De kenbaarheid van de normoverschrijding ten aanzien van het specifieke object moet zijn
gewaarborgd in de ruimtelijke besluitvorming waarin de bestemming is omschreven.
Bij de stad-en-milieubenadering heeft de bewoner ook extra overlast te verduren, maar het
uitgangspunt van deze benadering is dat die overlast wordt gecompenseerd.
In de literatuur zijn de meningen verdeeld over een verbrede toepassing van het concept van
de plattelandswoning. Bregman ziet winst waar het gaat om het wegnemen van belemmeringen
bij gebiedsontwikkeling. De (woon)consument zou volgens hem in bepaalde situaties ‘verplicht
moeten kunnen worden overschrijdingen die hij kent en waarvoor hij kiest juridisch te
aanvaarden – net als zijn rechtsopvolgers’.976 Alders is reeds kritisch op de beperkte aanpak

971

Voorbeelden ontleend aan Driesprong (2014), p. 47-51.
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De minister heeft aangegeven een verbrede toepassing, naar alle bedrijfswoningen, mee te nemen in het
kader van de Omgevingswet, zie Kamerstukken II 2011/12, 33 078, nr. 8, p. 1-2.
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Kamerstukken II 32 030, nr. 2, p. 2-3.
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Zie Kamerstukken II 2011/12, 33 078, nr. 3, p. 3. Op p. 6 van de MvT wordt ook gewezen op het in ‘pais en
vree’ naast elkaar wonen van de bewoner en agrariër.
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Zie in dit verband ook het onderzoek van Peeters (bestuurskundige) over vrijwillige risico-acceptatie
in opdracht van het ministerie van I en M. Hij maakt in dit verband een onderscheid in drie mogelijke
strategieën van de overheid: acceptatie, compensatie en preventie. De acceptatie-strategie kenmerkt
zich door de eigen verantwoordelijkheid van burgers, de compensatie-strategie door de vergoeding
van draaglijke en onverzekerbare schade en de preventie-strategie door verplichte maatregelen ter
voorkoming van schade of gevaar. De keuze voor een bepaalde strategie hangt volgens hem onder meer af
van de aard van het risico. Peeters (2014).

976

Bregman (2014), p.10.
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van de Wet plattelandswoningen; de wet zou volgens hem ook betrekking moeten hebben op
woningen op industrieterreinen aangezien daar exact dezelfde problemen spelen.977 Driesprong
acht een verbrede toepassing in de omgevingswet echter niet denkbaar. Hij ziet verschillende
bezwaren, onder andere met betrekking tot de normen waarvan zou kunnen worden afgeweken
(geen Europeesrechtelijke normen) en met betrekking tot de uitvoerbaarheid. De regeling zoals
geconstrueerd voor de plattelandswoning lijkt volgens hem vooral uitvoerbaar doordat het gaat
om acceptatie van mogelijke milieugevolgen veroorzaakt door het (voorheen) bijbehorende
bedrijf. Een dergelijke relatie is niet te leggen bij een havenwoning of een snelwegwoning.978 Ik
kan mij vinden in de bezwaren van Driesprong. Mijns inziens is daarnaast een zorgpunt dat geen
ondergrens is gegeven voor de afwijking van de norm; een aanvaardbaar woon- en leefklimaat
moet immers worden gegarandeerd, ook al gaat het niveau van milieubescherming omlaag.
Deze afweging dient in de ruimtelijke besluitvorming te worden gemaakt, maar lijkt lastig te
maken (overschrijding van de milieunorm tegen risico-acceptatie, ook door vervolgbewoners)
en ook lastig te toetsen door de rechter.

8 Plan- of programmatische aanpak
8.1 Inleiding
Het vrijmaken van milieuruimte ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen vindt in het
omgevingsrecht ook plaats via een programmatische of planmatige aanpak, waarbij op
plan- of programmaniveau een afweging wordt gemaakt tussen te treffen maatregelen en
nieuwe ontwikkelingen. De toetsing aan de milieukwaliteitsnormen vindt dan niet plaats op
het individuele vergunningenniveau maar op planniveau. De hiervoor besproken stad-enmilieubenadering heeft ook kenmerken van een dergelijke planmatige of programmatische
aanpak. In het kader van het stap 3-besluit moet immers een integrale afweging van alle
milieuaspecten worden gemaakt en dienen samenhangend compenserende maatregelen
te worden getroffen. Het centrale uitgangspunt bij de stad-en-milieubenadering is
echter dat wordt afgeweken van milieukwaliteitsnormen, terwijl de hierna te bespreken
benaderingen (in beginsel) uitgaan van het uiteindelijk voldoen aan milieukwaliteitsnormen.
De milieukwaliteitsnormen dienen te worden behaald door op planniveau maatregelen te
koppelen aan overschrijdingen.
Er zijn steeds meer voorbeelden van een programmatische aanpak te vinden in ons
nationale omgevingsrecht. Deze zijn veelal beperkt tot een sectorale aanpak, bijvoorbeeld de
programmatische aanpak bij luchtkwaliteit en waterkwaliteit. De Crisis- en herstelwet heeft

977

Alders (2012).
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Driesprong (2014), p. 51.
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een instrument geïntroduceerd waarbij een meer integrale aanpak wordt voorgestaan: het
bestemmingsplan-plus voor ontwikkelingsgebieden. Het meer traditionele planinstrumentarium
uit de Wet milieubeheer, de milieubeleidsplannen op grond van hoofdstuk 4 Wm, speelt
bij deze nieuwe planmatige aanpak geen rol van betekenis. In hoofdstuk 4 is al aangegeven
dat oorspronkelijk juist een wisselwerking was beoogd tussen het milieubeleidsplan/
milieuprogramma en de effectgerichte normstelling. Deze wisselwerking lijkt thans niet goed
tot zijn recht te komen, mede doordat het instrument milieubeleidsplan vooral op nationaal
niveau in de praktijk niet goed uit de verf komt.979 Het milieubeleidsplan heeft ook een ander
(strategisch, beleidsmatig) karakter dan de plannen besproken in deze paragraaf. Ook werd in
hoofdstuk 4 al geconcludeerd dat de regeling inzake milieukwaliteitseisen zoals opgenomen
in titel 5.1 Wm niet mede omvat het treffen van ‘actieve’ maatregelen om de milieukwaliteit
te verbeteren. Juist dit ontbrekende element in het klassieke Wm-instrumentarium beoogt de
programmatische aanpak te ondervangen.

Europees kader
Ook op Europees niveau is steeds meer sprake van een planmatige of programmatische
aanpak.980 Bezien we de Europese richtlijnen die betrekking hebben op relevante milieuterreinen
voor de realisering van de compacte stad (zie hoofdstuk 4, par. 2) dan valt op dat zowel de
kaderrichtlijn luchtkwaliteit (2008/50) als de richtlijn omgevingslawaai (2002/49) uitgaan van
een planmatige aanpak.981 Beide richtlijnen zijn relevant voor het stedelijk gebied. De richtlijn
omgevingslawaai richt zich op de blootstelling van mensen aan omgevingslawaai in onder meer
bebouwde gebieden, openbare parken en ander stille gebieden in agglomeraties (art. 2 richtlijn
omgevingslawaai).982 Steden zijn ook een belangrijk onderwerp van de richtlijn luchtkwaliteit
omdat ze onder de definitie vallen van de door de lidstaten aan te wijzen agglomeraties.983
De kaderrichtlijn luchtkwaliteit gaat uit van een planmatige aanpak, waarbij (actie)plannen
moeten worden vastgesteld voor de aanpak van de luchtkwaliteit in bepaalde agglomeraties.
Ook de richtlijn omgevingslawaai gaat uit van een planmatige aanpak en verplicht de lidstaten
tot het opstellen van actieplannen voor bepaalde agglomeraties (art. 8). Onder andere de
Janecek-zaak maakte duidelijk dat de planverplichtingen uit de kaderrichtlijn luchtkwaliteit
afdwingbaar zijn bij de nationale rechter.984 Voorstelbaar is dat dit ook van toepassing is op
de planverplichtingen uit de richtlijn omgevingslawaai, aangezien deze richtlijn mede tot doel
979

Zie hoofdstuk 3, par. 2.1

980

Zie voor een overzicht Veldkamp, Van der Grijp & Uylenburg (2010), p. 79 e.v. Zie ook Vogelezang-Stoute
e.a. (2009), p. 59 en Groothuijse, Uylenburg & Boeve (2010).

981

Zie eerder Boeve & Van Middelkoop (2010a), par. 3.3.

982

Zie voor de definitie van agglomeraties art. 3 sub k richtlijn omgevingslawaai.

983

Zie voor de definitie van agglomeraties art. 2 sub 17 richtlijn luchtkwaliteit.

984

Zaak C-237/07. Ook: C-404/13, Client Earth. Zie hoofdstuk 4, par. 10.3.
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heeft de menselijke gezondheid te beschermen. De gevolgen van de richtlijn omgevingslawaai
zijn echter minder groot vanwege het verschil in instrumentarium. Anders dan de richtlijn
luchtkwaliteit koppelt de richtlijn omgevingslawaai de planverplichting niet aan het
bereiken van op Europees niveau vastgestelde grenswaarden; er zijn immers geen Europese
geluidbelastingsnormen.985
Zoals hierboven aangegeven heeft de nationale planmatige of programmatische aanpak
veelal een sectorale insteek. Ook de Europese richtlijnen laten een weinig integrale aanpak
zien. In de toelichting bij het richtlijnvoorstel omgevingslawaai wordt wel gewezen op de
parallellen tussen deze richtlijn en de richtlijn inzake luchtkwaliteit, onder meer met betrekking
tot de gegevensverzameling in agglomeraties986 en de actieplannen.987 Er ontbreekt in de
richtlijn omgevingslawaai evenwel een expliciete afstemmingsbepaling met andere relevante
richtlijnen. De kaderrichtlijn luchtkwaliteit 2008/50 kent wel een expliciete afstemmingsbepaling
met betrekking tot plannen. Art. 23 lid 2 bepaalt:
‘De lidstaten zorgen, voor zover uitvoerbaar, voor samenhang met andere, krachtens Richtlijn
2001/80/EG, Richtlijn 2001/81/EG of Richtlijn 2002/49/EG vereiste plannen teneinde de relevante
milieudoelstellingen te bereiken’.

Dit betreft derhalve een afstemming met de richtlijnen grote stookinstallaties,988 NEC-richtlijn
en richtlijn omgevingslawaai.
De kaderrichtlijn luchtkwaliteit lijkt dan ook van een meer integrale benadering uit te gaan.
Het betreft echter maar een afstemming met plannen uit drie richtlijnen en de verplichting
tot afstemming voor de lidstaten wordt weer afgezwakt door de woorden ‘voor zover
uitvoerbaar’. Een integrale benadering lijkt in dit verband in het bijzonder te kunnen worden
bemoeilijkt door het feit dat in de luchtkwaliteitrichtlijn de planaanpak is gekoppeld aan het
bereiken van Europese grenswaarden, terwijl zoals gezegd in de richtlijn omgevingslawaai
geen geluidbelastingnormen worden gesteld. Bij een integrale benadering worden de grenzen
derhalve gesteld door de Europese (luchtkwaliteits)grenswaarden. Dit zou tot gevolg kunnen
hebben dat de milieucomponent waarvoor geen Europese grenswaarden zijn gesteld wellicht
minder wordt beschermd. Een oplossing zou zijn dat ook op de andere relevante terreinen
Europese kwaliteitsnormen worden vastgesteld. Voorlopig lijkt dit echter niet aan de orde.989

985

Wel voorziet de richtlijn in een koppeling met nationale geluidgrenswaarden (art. 8 lid 1 richtlijn
omgevingslawaai).

986

De definitie van ‘agglomeratie’ in beide richtlijnen verschilt echter op het punt van aantal inwoners.

987

Toelichting bij Voorstel voor richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, COM
(2000) 468 def., p. 4.

988

Thans opgegaan in de richtlijn industriële emissies.

989

Zie hoofdstuk 5, par. 2.
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Wat hier ook van zij, er lijkt op Europees niveau nog een weg te gaan naar een meer integrale
benadering van de te bereiken milieukwaliteit.

Opbouw paragraaf
Zowel op terreinen relevant voor de verwezenlijking van de idee van de compacte stad als op
terreinen daarbuiten komt een programmatische aanpak voor. In het navolgende wordt vooral
aandacht besteed aan de relevante terreinen, waarbij de sectorale programmatische aanpak
eerst aan de orde komt (lucht en geluid). Vervolgens wordt de meer integrale programmatische
aanpak behandeld zoals geïntroduceerd in de Crisis- en herstelwet. Tot slot wordt een korte
uitstap gemaakt naar andere regelingen met een programmatische aanpak, welke minder
directe relevantie hebben voor de problematiek van de compacte stad. Uit deze regelingen
worden enkele elementen belicht.

8.2 L
 uchtkwaliteit: Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit
Het lijkt aangewezen om te starten met de programmatische aanpak op het terrein
van de luchtkwaliteit. Op dit terrein werd de programmatische aanpak geïntroduceerd
in het nationale omgevingsrecht. De stagnatie van ruimtelijke ontwikkelingen door de
overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit waren hiertoe de aanleiding. De
programmatische aanpak met betrekking tot de luchtkwaliteit heeft vorm gekregen in het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), dat is vastgesteld op basis van
art. 5.12 lid 1 Wm. Dit nationale programma is gericht op het bereiken van de grenswaarden
voor de luchtkwaliteit die worden overschreden of dreigen te worden overschreden. Daartoe
worden in het programma de negatieve effecten van ontwikkelingen en projecten afgewogen
tegen de positieve effecten van maatregelen die zijn gericht op het bereiken van de
grenswaarden. De oorspronkelijke looptijd van het NSL was vijf jaar en liep af op 1 januari
2015. Deze looptijd is inmiddels verlengd naar 31 december 2016 omdat nog niet alle projecten
waren afgerond.990
In hoofdstuk 4, par. 10 is reeds ingegaan op de regeling in titel 5.2 Wm. Hier is het goed om
nog enkele elementen nader te onderzoeken. Duidelijk is dat door het NSL, in samenhang met
de andere onderdelen van titel 5.2 Wm (onder andere de uitzondering voor niet in betekenende
mate-projecten), ruimte werd (en nog steeds wordt) gecreëerd voor de verwezenlijking van
ruimtelijke ontwikkelingen. Een wezenlijk element van het systeem is echter dat maatregelen
moeten worden getroffen ter compensatie van de realisering van ruimtelijke ontwikkelingen.
Alleen indien deze maatregelen voldoende zijn en ook daadwerkelijk worden gerealiseerd
kunnen de luchtkwaliteitsgrenswaarden opgenomen in bijlage 2 Wm worden behaald. De
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Stcrt. 2014, 15920.
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(Europese) grenzen zijn daarbij strikt: op 11 juni 2011 dienden de grenswaarden voor fijn stof
te zijn behaald en uiterlijk 1 januari 2015 de grenswaarden voor benzeen en stikstofdioxide.
Uit het ClientEarth arrest volgt daarbij dat de lidstaten over enige beoordelingsmarge
beschikken bij de keuze voor de treffen maatregelen, maar deze moeten wel ‘van dien aard
zijn dat de periode van overschrijding van de grenswaarden daarmee zo kort mogelijk kan
worden gehouden.991 De vraagpunten ten aanzien van het NSL liggen vooral op het punt van
voldoen aan de normen. Daarnaast kunnen ook lessen worden getrokken voor een eventuele
bredere toepassing van de programmatische aanpak. Hoe wordt gegarandeerd dat de
compenserende maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en wordt daarmee aan de
luchtkwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden voldaan?
Een belangrijk element is dat art. 5.12 lid 9 Wm een uitvoeringsplicht bevat; de daartoe bevoegde
bestuursorganen dienen zorg te dragen voor een tijdige uitvoering van de treffen maatregelen.
Daarbij behoeven maatregelen die onlosmakelijk zijn verbonden met bepaalde ontwikkelingen en
besluiten alleen te worden uitgevoerd ten behoeve van die ontwikkelingen en besluiten.
Bestuursorganen hebben een ruime bevoegdheid tot aanpassing of toevoeging van de in
het programma genoemde maatregelen, ontwikkelingen of besluiten. Zij dienen een dergelijke
aanpassing te melden aan de minister, waarbij aannemelijk moet worden gemaakt ‘dat die gewijzigde,
vervangende of nieuwe maatregelen, ontwikkelingen of besluiten per saldo passen binnen of
in elk geval niet in strijd zijn met het programma.’992 De toetsing of de aanpassingen binnen het
programma passen, vindt plaats door de minister. Indien de minister evenwel niet tijdig besluit, geldt
een van rechtswege instemming (art. 5.12 lid 13 Wm). Daarmee zou in theorie een ontwikkeling in het
NSL kunnen worden opgenomen die niet past binnen het programma. Dergelijke mogelijk nadelige
effecten op de luchtkwaliteit zouden moeten worden gesignaleerd in de jaarlijkse rapportages over
de uitvoering van het programma (art. 5.14 Wm). De regeling inzake het programma in art. 5.12
Wm biedt vervolgens flexibiliteit. De minister heeft een ruime bevoegdheid om het NSL gedurende
de looptijd te wijzigen (en ook de looptijd zelf kan worden gewijzigd, zoals ook is gebeurd).993 Ook
de Afdeling bestuursrechtspraak gaat uit van deze wijze van correctie van nadelige effecten op
de luchtkwaliteit gedurende de looptijd van het NSL. In de rechtspraak is de onderbouwing van
een project door middel van de NSL-systematiek geaccepteerd. De Afdeling hanteert daarbij een
terughoudende benadering en legt de nadruk op het systeem van de Wm (jaarlijkse rapportage en
bijstelling van het programma door de minister), waarmee de grenswaarden worden bereikt.994

991

HvJ EU 19 november 2014, zaak C-404/13, r.o. 57. Zie ook Janececk, zaak C-237/07, r.o. 45.

992

Art. 5.12 lid 12 Wm.

993

Zie art. 5.12 lid 10 Wm. Vooral onderdeel b is ruim geformuleerd: ‘het programma, de periode waarop
het betrekking heeft of de daarin genoemde of beschreven ontwikkelingen, voorgenomen besluiten of
maatregelen om andere reden (cursief MB) wijziging behoeven.’
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Zie bijv. ABRvS 12 januari 2011, AB 2011, 57 m.nt. Van den Broek en ABRvS 25 januari 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BV1836.
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Inmiddels zijn de termijnen om te voldoen aan de grenswaarden voor PM10 en stikstofdioxide
verstreken. Een overschrijding is niet toegestaan.995 Aan de grenswaarden voor deze stoffen
moet nu worden voldaan, ook al is een project opgenomen in het NSL.996 De Afdeling beoordeelt
evenwel nog steeds aan de hand van het NSL en de bijbehorende monitoringstool of een project
leidt tot overschrijding van de grenswaarden.
De plansystematiek ten aanzien van de luchtkwaliteit biedt de mogelijkheid om
milieugebruiksruimte te creëren en te herverdelen. Daarmee is deze plansystematiek
interessant voor de verwezenlijking van de idee van de compacte stad. Daarbij moet wel
worden bedacht dat het een bijzonder sectoraal programma betreft, waarbij geen sprake is van
een integrale benadering van de stedelijke problematiek waarbij andere milieucomponenten
kunnen worden meegenomen.997 Uitgangspunt van het programma is daarbij niet een
toepassing van het stand-stillbeginsel of een verbetering van de luchtkwaliteit beneden de
grenswaarde, maar het bereiken van de grenswaarde (art. 5.12 lid 1 Wm). De toepassing van de
plansystematiek lijkt dan ook eerder tot normopvulling te leiden dan een verdere verbetering
(beneden de grenswaarden) van de luchtkwaliteit. Ook de kaderrichtlijn luchtkwaliteit is op dit
punt niet strikt. Wanneer de niveaus van de luchtverontreinigende stoffen die onder de richtlijn
vallen beneden de grenswaarden liggen, dienen de lidstaten ingevolge art. 12 de niveaus van
die stoffen beneden de grenswaarden te houden ‘en streven zij ernaar de beste met duurzame
ontwikkeling verenigbare luchtkwaliteit te beschermen’. Van een strikt stand-stillbeginsel is
derhalve geen sprake.
Overigens bestaat ook buiten de programma-aanpak van zowel art. 5.12 (NSL) als art. 5.13
(lokale gebiedsprogramma’s) de verplichting voor de betrokken bestuursorganen om ‘onverwijld
de redelijkerwijs mogelijke maatregelen die er op gericht zijn de betreffende grenswaarden
te bereiken’ te treffen’ indien in een gebied een grenswaarde wordt overschreden of dreigt
te worden overschreden (art. 5.13 lid 5 Wm). Daarbij dient zorg te worden gedragen voor een
tijdige uitvoering en dient over de voortgang, uitvoering en effecten te worden gerapporteerd.

8.3 Geluid; geluidreductieplan
Een voorbeeld van een maatregelenplan op het terrein van geluidhinder is het geluidreductieplan
dat bij de Crisis- en herstelwet is opgenomen in de Wet geluidhinder. Dit plan is geïntroduceerd
om oplossing te bieden voor de problematiek van de akoestisch volle industrieterreinen

995

De monitoringsrapportage NSL 2015 (via www.rivm.nl) laat evenwel zien dat er nog steeds
overschrijdingen zijn.

996

ABRvS 10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1837.
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Overigens kunnen bij amvb wel nadere regels worden gesteld omtrent de wijze waarop het NSL wordt
afgestemd op andere bij of krachtens wettelijk voorschrift vastgestelde of vast te stellen plannen (art. 5.15
Wm). Dit is, voor zover mij bekend, niet gebeurd.
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(zie hierover hoofdstuk 4, par. 6.3). Art. 67 van de Wgh bevat de plicht voor B en W om een
geluidreductieplan op te stellen voor industrieterreinen waar de geluidsbelasting buiten de
zone de waarde van 50 dB(A) overschrijdt of binnen de zone of op de zonegrens op een of
meer plaatsen de geluidsbelasting hoger is dan de ten hoogste toegestane geluidsbelasting.
In het plan moeten de maatregelen worden opgenomen om de geluidsbelasting voor het hele
industrieterrein te verminderen tot beneden de grenswaarden. Daarbij moet worden uitgegaan
van een termijn van vijf jaar. Ook moet worden aangegeven op welke wijze de vermindering van
de geluidsbelasting wordt gerealiseerd indien de geluidsbelasting binnen deze periode niet is
verminderd tot beneden de grenswaarde.998 De MvT noemt als voorbeeld dat in het plan wordt
opgenomen dat in bestaande vergunningen (niet gebruikte) geluidruimte wordt weggehaald
of dat via maatwerkvoorschriften de uit het Activiteitenbesluit voortvloeiende forfaitaire
geluidsruimte wordt afgeroomd.999 Vergelijkbaar met de planmatige aanpak bij luchtkwaliteit
bevat art. 2.14 lid 1 onder c sub 3 Wabo vervolgens een koppeling tussen de vergunningverlening
en het geluidreductieplan. Het geluidreductieplan is onderdeel van het toetsingskader voor de
Wabo-vergunningverlening voor een inrichting. Individuele vergunningaanvragen worden niet
meer rechtstreeks aan de geluidnormen, maar aan het plan getoetst.
De programmatische aanpak door middel van het geluidreductieplan kent enkele belangrijke
zwakke elementen. Zo bevat de regeling geen plicht tot uitvoering van de maatregelen
opgenomen in het reductieplan. Hoewel derhalve onzeker is of de grenswaarden worden
gehaald, wordt bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de oprichting van een
inrichting op een (akoestisch vol) industrieterrein wel aan het geluidreductieplan getoetst.
De oprichting van de inrichting kan dus worden toegestaan zonder dat verzekerd is dat de
grenswaarden uiteindelijk worden gehaald. Niet duidelijk is voorts in hoeverre bestaande
bedrijven op het industrieterrein gebonden zijn aan de maatregelen opgenomen in het
geluidreductieplan. Bij een (ambtshalve) aanscherping van de vergunning van een bedrijf op
het industrieterrein zal mijns inziens binnen de reikwijdte van de bevoegdheden van art. 2.30
e.v. Wabo moeten worden gebleven. De regeling bevat hiertoe geen bijzondere voorzieningen.
Daarbij komt dat er niets is bepaald over de mogelijkheden tot rechtsbescherming tegen het
plan. Ook de MvT geeft op dit punt geen nadere toelichting.

8.4 Crisis- en herstelwet: ontwikkelingsgebieden
In de Crisis- en herstelwet is in hoofdstuk 2 een regeling inzake ontwikkelingsgebieden
opgenomen met als doel meer ‘milieugebruiksruimte’ te creëren voor gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen. Milieugebruiksruimte wordt hierbij gedefinieerd als ‘binnen een ontwikkelingsgebied aanwezige marge tussen de bestaande milieukwaliteitseisen en de voor dat gebied
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Art. 67 lid 2 Wgh.

999

Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 91-92.
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geldende milieukwaliteitsnormen, die kan worden benut voor milieubelastende activiteiten’ (art.
2.1 lid 1 onder a Chw). De regeling is sterk gebaseerd op het advies ‘Dynamiek in gebiedsgericht
milieubeleid’ van de VROM-raad uit 2009, waarin een voorstel werd gedaan voor een ‘milieuruimteplan’.1000 Net als de Interimwet stad-en-milieubenadering biedt de regeling mogelijkheden
om af te wijken van milieukwaliteitsnormen, zij het slechts tijdelijk. Het vernieuwende aan de
regeling inzake de ontwikkelingsgebieden is dat ook wordt beoogd om de mogelijkheden voor
aantasting van bestaande rechten van bedrijven te verruimen, zodat (mede) daardoor op termijn
bij een gebiedsontwikkeling aan de milieukwaliteitsnormen kan worden voldaan.
Ontwikkelingsgebieden worden bij wijze van experiment bij amvb aangewezen voor de duur van
ten hoogste tien jaar. Het moet gaan om bestaand stedelijk gebied, bestaande bedrijventerreinen
of gebied ter uitbreiding van de haven van Rotterdam (art. 2.2 Chw). Tegen de aanwijzing van de
gebieden staat geen rechtsbescherming open. De Minister-President in overeenstemming met de
ministers wie het mede aangaat bepaalt welke gebieden in aanmerking komen. Bij aanwijzing van
de ontwikkelingsgebieden geldt een voorhangprocedure; gelijktijdig met de bekendmaking wordt
het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal voorgelegd. Er geldt een zienswijzeperiode
van vier weken (art. 5.2a Chw). Als criterium voor de aanwijzing geldt dat een gebied slechts mag
worden aangewezen ‘indien dat met het oog op het versterken van de duurzame ruimtelijke en
economische ontwikkeling van dat gebied bijzonder aangewezen is’ (art. 2.2 lid 1 Chw). Hiermee
wordt volgens de MvT de bevoegdheid tot aanwijzing inhoudelijk ingekaderd en het specifieke
karakter van de aanwijzing tot uitdrukking gebracht.1001 Of hier sprake is van een heldere
inkadering kan worden betwijfeld. Het criterium biedt weinig houvast. Alleen al het begrip
‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ kan immers op veel manieren worden uitgelegd.1002 Zou dit
duurzaamheidsoogmerk bijvoorbeeld in de weg kunnen staan aan het aanwijzen van gebieden
waar reeds milieukwaliteitsnormen worden overschreden? De parlementaire geschiedenis biedt
weinig inzicht op dit punt. Ook de NvT bij de amvb’s waarin de gebieden worden aangewezen
bieden weinig duidelijkheid over manier waarop is getoetst aan bovengenoemd criterium. Een
expliciete toets aan het criterium uit art. 2.2 lid 1 Chw ontbreekt in ieder geval.1003
In het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
ontwikkelingsgebied.

1005
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zijn thans 29 gebieden aangewezen als

De gebieden verschillen zowel in omvang als in karakter. Het betreft

1000 VROM-Raad (2009).
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Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 53.

1002 Zie bijvoorbeeld themanummer TO 2010/4 over duurzaamheid.
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Brans (2011), p. 10-11.

1004 Stb. 2010, 289.
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Art. 2 Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet.
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gemengde woon-werkgebieden (stedelijke herstructurering), gebieden in spoorzone en
rond weginfrastructuur en haven- en industriegebieden.1006 Voorbeelden zijn de Stadshavens
Rotterdam, Zaanstad Midden en de spoorzones in Deventer en Zwolle.

De basis voor de (ruimtelijke) ontwikkeling vormt een bestemmingsplan of provinciaal
inpassingsplan1007 waarin de voorgenomen projecten, maatregelen en werken in het
ontwikkelingsgebied ten behoeve van de optimalisering van de milieugebruiksruimte worden
opgenomen. Ook de noodzakelijke compenserende maatregelen, projecten en werken worden
in het plan opgenomen. In dit verband wordt ook wel gesproken van een ‘bestemmingsplanplus’.
In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de Chw was sprake van een aparte planfiguur, het
gebiedsontwikkelingsplan, waarbij wel werd voorzien in een afstemmingsregeling met het
bestemmingsplan en de beheersverordening.1008 Naar aanleiding van kritiek op dit punt, met
name tijdens de rondetafelgesprekken, is art. 2.3 lid 1 Chw aangepast. De kritiek betrof het feit
dat er weer een extra vertaalslag zou moeten worden gemaakt naar het bestemmingsplan met
bijbehorende (extra) beroepsmogelijkheid. Het bestemmingsplan zou ook de juist planfiguur
zijn om de compensatiemaatregelen in vast te leggen en het bijbehorende kostenverhaal (in
combinatie met exploitatieplan) in vast te leggen. 1009

Het algemene doel van het ‘bestemmingsplan-plus’ is in art. 2.3 Chwet als volgt geformuleerd:
‘een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden die gelegen zijn binnen een
aangewezen ontwikkelingsgebied als bedoeld in artikel 2.2 is gericht op de optimalisering
van milieugebruiksruimte met het oog op het versterken van een duurzame ruimtelijke en
economische ontwikkeling van dat gebied in samenhang met het tot stand brengen van een
goede milieukwaliteit.’1010

1006 Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2015), p. 35.
1007

In art. 2.3a Chw wordt art. 2.3 van overeenkomstige toepassing verklaard op een provinciaal inpassingsplan
dat betrekking heeft op gronden gelegen binnen een ontwikkelingsgebied.

1008 Zie art. 2.3 lid 2 wetsvoorstel Chw: ‘Indien het bestemmingsplan of de beheersverordening, bedoeld
in de Wet ruimtelijke ordening, niet in overeenstemming is met het plan, wordt in het plan voor de
desbetreffende onderdelen aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn het bestemmingsplan of de
beheersverordening hiermee in overeenstemming wordt gebracht’, Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 2.
1009 Zie opmerkingen Koeman en Nijmeijer, Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 9, p. 84-85 en p. 89.
1010
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Ook in deze omschrijving worden vage criteria gehanteerd, zoals ‘optimalisering van milieugebruiksruimte’ en ‘goede milieukwaliteit’. In de literatuur zijn kanttekeningen geplaatst bij het
gebruik van deze vage termen, met name vanuit een oogpunt van rechtszekerheid.1011 Brans wijst
er in dit verband op dat bij een nadere invulling een gemeentelijke of provinciale structuurvisie of
beleid (bijvoorbeeld een bepaalde aangetoonde woningbouwopgave of economisch belang voor
de regio bij uitbreiding van een bedrijf) behulpzaam kan zijn bij de toetsing aan dit criterium.1012
Deze kritische kanttekeningen kan ik onderschrijven. Ook in andere omgevingswetgeving komen
ruime termen voor (zoals de begrippen ‘een goede ruimtelijke ordening’ of ‘in het belang van de
bescherming van het milieu’), in die zin zijn de vage criteria in de Chw niet uitzonderlijk. Hier biedt
de toets aan deze criteria evenwel de bevoegdheid om af te wijken van bij amvb aangewezen
bepalingen bij of krachtens de Flora- en faunawet, de Nbwet 1998, de Ontgrondingenwet, de
Wabo voorzover het betreft een omgevingsvergunning voor een activiteit met betrekking tot een
inrichting, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wbb, de Wgh, de Wet geurhinder en veehouderij,
de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wm met uitzondering van art. 5.2b en titel 5.2 (art. 2.3
lid 7 Chw), waarbij als vanzelfsprekende ondergrens geldt dat de Europeesrechtelijke verplichtingen
in acht moeten worden genomen. Net als bij de Interimwet stad-en-milieubenadering zijn de
randvoorwaarden voor deze afwijkingsbevoegdheid derhalve vastgelegd in begrippen die weinig
houvast bieden, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt.

Afwijken
De Chw maakt het derhalve mogelijk om voor ontwikkelingsgebieden van bepalingen van bij
of krachtens in art. 2.3 lid 7 genoemde wetten af te wijken. De bepaling vormt daarmee een
kernelement van de regeling omdat daarmee de afwegingsruimte voor gemeenten wordt vergroot:
‘Tijdens dit experiment krijgt de gemeente ruimere wettelijke mogelijkheden dan nu het geval
is om milieuruimte vrij te maken. Zo kunnen verdergaande milieueisen aan bedrijven worden
gesteld (al dan niet met financiële compensatie), nieuwe vormen van compensatie worden
ontwikkeld of tijdelijk afwijking van de geldende milieunormen worden toegestaan. Op die
manier krijgt de gemeente weer een grotere en creatievere rol bij lokale afwegingen.’, aldus de
MvT.1013

De bepalingen waarvan mag worden afgeweken moeten bij amvb worden aangewezen. Het
Besluit Crisis- en herstelwet laat zien dat tot nu toe vooral bepalingen op het gebied van geluid
en bodem zijn aangewezen (zie art. 2a).

1011

Brans (2011), p. 16, Ten Veen & Van ’t Lam (2009), par. 2.2 en 2.3, De Graaf &Tolsma (2014), p. 31.

1012

Brans (2011), p. 16-17.

1013

Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 12.
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Het betreft onder andere de bepalingen over de hoogst toelaatbare geluidbelasting op grond
van de Wet geluidhinder en de toetsing van de omgevingsvergunning voor een inrichting hieraan
en de zorgplicht en saneringsbepalingen in de Wet bodembescherming.

De bepalingen waarvan mag worden afgeweken kunnen ook milieukwaliteitsnormen
betreffen. De Chw hanteert daarbij dezelfde definitie van het begrip ‘milieukwaliteitsnorm’
als de Interimwet: ‘bij wettelijk voorschrift gestelde norm ten aanzien van de kwaliteit van
een onderdeel van het milieu’ (art. 2.1 lid 1 onder b Chw). Net als bij de Interimwet stad-enmilieubenadering zal de afwijking dus niet kunnen zien op buitenwettelijke normen en zullen
de toepassingsmogelijkheden in beginsel beperkt zijn.1014 Ten aanzien van het afwijken van
milieukwaliteitsnormen geldt, anders dan in de Interimwet stad-en-milieubenadering, een
beperking in de tijd. Uiterlijk tien jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden,
moet worden voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde normen, zo bepaalt art. 2.3 lid
7 Chw. Indien na tien jaar de norm niet is behaald moeten B en W aangeven hoe alsnog aan
de norm zal worden voldaan. Aan deze verplichting is, opvallend, geen termijn verbonden.
Dit roept de vraag op hoe tijdelijk de tijdelijke afwijking van de milieukwaliteitsnormen
dan zal zijn.1015 De systematiek van de ontwikkelingsgebieden is inmiddels ook door de
Afdeling bestuursrechtspraak geaccepteerd.1016 In de uitspraak over het ontwikkelingsgebied
Badhoevedorp Lijnden-Oost acht de Afdeling het voldoende verzekerd dat op termijn aan de
geluidnormen wordt voldaan. Daarbij legt de Afdeling juist de nadruk op de zorgplicht van B en
W om na tien jaar te zorgen dat er alsnog aan de normen wordt voldaan.1017 Naar mijn mening
is hierbij wel van belang in hoeverre uitvoering van de door B en W aan te geven aanvullende
maatregelen kan worden afgedwongen (zie hieronder).
De afwijkingsbevoegdheid van art. 2.3 lid 7 Chw is niet beperkt tot milieukwaliteitsnormen.
Ook van andere bepalingen kan worden afgeweken, zoals procedurele bepalingen.1018 Deze zijn
vooralsnog niet aangewezen in het Besluit uitvoering Chw.

Compenserende maatregelen
Het bestemmingsplan-plus dient naast de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen de
‘noodzakelijke’ compenserende maatregelen, projecten en werken te bevatten. Daarmee

1014

Zie verder hetgeen is opgemerkt hierover in par. 6.2 over de Interimwet stad-en-milieubenadering.

1015

Zie ook Boeve (2013), p. 91.

1016

In het bijzonder in ABRvS 2 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1163 (Badhoevedorp Lijnden-Oost), TBR 2014,
102 m.nt. Brans. Zie ook ABRvS 1 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3299 (Nuland Oost).

1017

Zie r.o. 7.5 van ABRvS 2 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1163.

1018

Zie voor voorbeelden van situaties waarin gedacht kan worden aan het afwijken van procedurele
bepalingen Brans (2011), p. 29.
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dient het beslag op de milieugebruiksruimte van de beoogde ontwikkelingen te worden
gecompenseerd.1019 In de MvT worden als voorbeelden van maatregelen genoemd:
‘het plaatsen van een geluidsscherm, het plaatsen van een overkapping bij een laad en
losplaats, het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan een gebouw, het treffen van
voorzieningen waardoor het externe veiligheidsrisico vermindert, of juridische maatregelen
zoals het aanpassen van een vergunning.’1020

De compensatieregeling in de Chw roept de vraag op in hoeverre deze ruimte biedt voor
een ‘integrale’ afweging, in de zin dat bij de compensatie verschillende belangen tegen
elkaar mogen worden afgewogen. In par. 6.3 is geconcludeerd dat de Interimwet stad-enmilieubenadering een integraal toetsingskader voor compensatie bevat, waarbij de nodige
kritische kanttekeningen zijn geplaatst. Ook de Chw kent een breed toetsingskader: zie art. 2.3
lid 7 waar de termen ‘optimalisering van de milieugebruiksruimte’ en het ‘versterken van een
duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling’ in samenhang met het ‘tot stand brengen
van een goede milieukwaliteit’ worden gehanteerd. De compenserende maatregelen dienen in
het bijzonder te worden getroffen ter compensatie van ‘het beslag op de milieugebruiksruimte’.
Welke maatregelen bieden met het oog hierop voldoende compensatie? Mag er net als bij de
Interimwet stad-en-milieubenadering een uitruil plaatsvinden tussen geluid en bodem? Gelet
op het feit dat er binnen tien jaar weer aan de milieukwaliteitsnormen moet worden voldaan,
zal de uitruil anders zijn dan bij de Interimwet stad-en-milieubenadering. Er zal in die zin sprake
moeten zijn van een ‘sectorale’ compensatie (bijvoorbeeld ‘geluid voor geluid’). Wel kan er in
het ontwikkelingsgebied ten aanzien van meerdere milieuaspecten worden afgeweken van
milieukwaliteitsnormen. De compenserende maatregelen moeten echter zodanig zijn dat
aan elke afzonderlijke norm uiterlijk na tien jaar wordt voldaan. Dit kan een complexe opgave
zijn. 1021
In een beschrijving van eerste ervaringen met de Chw wordt overigens opgemerkt dat gemeenten
het als knelpunt zien dat er in ontwikkelingsgebieden waarin de aard van de milieuproblematiek
verschillend is, toch één gebiedsontwikkelingsplan moet worden vastgesteld.1022 Dit is een
opvallende constatering omdat juist de gedachte is dat er ruimte wordt geboden voor een
integrale gebiedsgerichte aanpak.

1019

Zie art. 2.3 lid 2 onder b Chw.

1020

Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 54.

1021

Zie ook Nijmeijer (2012), p. 106.

1022

Barkhuijsen e.a. (2011).
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In de inleiding gaf ik aan dat de crisis- en herstelwet een meer ‘integrale’ aanpak kent dan de
andere regelingen inzake de programmatische aanpak. Deze ‘integraliteit’ ziet dus niet op het
de uitruil tussen verschillende sectorale belangen bij normafwijking, maar wel op het feit dat
de toelaatbaarheid van nieuwe activiteiten wordt bekeken in samenhang met de keuze voor de
te treffen maatregelen.
Brans wijst er overigens terecht op dat het onduidelijk is of alleen compenserende
maatregelen hoeven te worden getroffen om op termijn weer aan de milieukwaliteitsnormen
te voldoen of dat ook maatregelen moeten worden getroffen ter compensatie van het beslag
op de milieugebruiksruimte gedurende de periode van afwijking van de normen.1023 Indien dit
laatste nodig zou zijn is denkbaar dat ook ‘breder’ gecompenseerd mag worden. In de eerste
jurisprudentie lijkt te Afdeling te volstaan met de eerste toets (wordt uiteindelijk aan de normen
voldaan). 1024
Bijzonder aan de regeling in de Chw is niet alleen dat er tijdelijk mag worden afgeweken
van milieukwaliteitsnormen, maar ook dat er specifieke bevoegdheden worden geboden
om bestaande rechten van inrichtingen in ontwikkelingsgebieden aan te tasten. In het
bijzonder art. 2.3 lid 3 en 4 maakt het mogelijk om in het belang van de optimalisering van
de milieugebruiksruimte de rechten ontleend aan voorschriften in een omgevingsvergunning
of algemene regels in het Activiteitenbesluit in te perken. In de toelichting wordt hierover
opgemerkt:
‘Het optimaliseren van de milieugebruiksruimte zou concreet kunnen betekenen dat het
wenselijk is een door de binnen het plangebied gevestigde bedrijven niet benut surplus
aan vergunde of via het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna:
Activiteitenbesluit) toegekende milieugebruiksruimte her te verdelen en toe te delen aan zich
nieuw vestigende bedrijven of andere activiteiten binnen het plangebied.’1025

De aanpassingen houden in dat het bevoegd gezag bij ambtshalve wijziging van de
omgevingsvergunning voor een inrichting niet hoeft te toetsen aan ‘het belang van de bescherming
van het milieu’ maar aan het criterium ‘optimalisering van de milieugebruiksruimte binnen het
ontwikkelingsgebied’ (art. 2.3 lid 3 Chw). De in par. 2.1 van dit hoofdstuk beschreven beperking
1023

Brans (2011), p. 35.

1024 Zie de uitspraak over het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost r.o. 7.5 ‘Gelet op het voorgaande
acht de Afdeling voldoende verzekerd, gezien ook de in artikel 2.3, zevende lid, van de Chw neergelegde
zorgplicht voor het college van burgemeester en wethouders, dat uiteindelijk aan de maximaal toelaatbare
geluidnormen uit de Wgh zal worden voldaan’, ABRvS 2 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1163.
1025
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De specifieke bepalingen om bestaande rechten aan te tasten zijn pas later toegevoegd. Deze toevoeging
‘maakt deze regeling voor het optimaliseren van milieugebruiksruimte praktisch beter uitvoerbaar’, aldus
de toelichting, Kamerstukken II 2011/12 33 135, nr. 25, p. 7.
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is hier derhalve niet van toepassing. Ook is van belang dat de grondslag van de aanvraag mag
worden verlaten bij de toepassing van de bevoegdheid tot ambtshalve wijziging. Daartoe is art.
2.31a Wabo van overeenkomstige toepassing verklaard. Ten aanzien van activiteiten in het gebied
die onder de werking van algemene regels vallen kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld
in het belang van de optimalisering van de milieugebruiksruimte (art. 2.3 lid 3 Chw). Ook hier
geldt derhalve een verruiming van de mogelijkheden om de rechten van bestaande activiteiten
aan te pakken. Niet alleen met betrekking tot het toetsingskader van de maatwerkvoorschriften
(immers ruimer dan alleen de bescherming van het milieu), maar ook ten aanzien van de
beperking dat maatwerkvoorschriften alleen mogen worden voorgeschreven voor zover dat in het
Activiteitenbesluit is bepaald. Ook deze laatste beperking vervalt in het ontwikkelingsgebied.
Een belangrijke beperking van de bevoegdheden van art. 2.3 lid 3 en 2.3 lid 4 Chw volgt echter uit
art. 2.3 lid 5 Chw; er kan alleen gebruik van worden gemaakt voor zover gedurende drie jaar geen
gebruik is gemaakt van die rechten of naar redelijke verwachting geen gebruik zal worden gemaakt.
De bevoegdheden zijn derhalve beperkt tot ‘onbenutte’ ruimte. Koeman merkt in dit verband op
dat hiermee ‘de mogelijkheden tot herschikking van de milieugebruiksruimte zo zeer (worden)
verminderd dat betwijfeld moet worden of het gebiedsontwikkelingsplan erg veel toegevoegde
waarde heeft.’1026 Dit is een terecht punt. Het is inderdaad maar de vraag of het instrumentarium zo
voldoende biedt om een daadwerkelijke herverdeling van milieugebruiksruimte te bewerkstelligen.
Dit neemt overigens niet weg dat ook bij het aanpakken van ‘onbenutte’ ruimte het criterium
‘belang van bescherming van het milieu’ een beperking vormt (zie par. 2.6 van dit hoofdstuk). Deze
beperking wordt wel weggenomen door de regeling in de Chw.

Borging uitvoering van de maatregelen
Een belangrijk onderdeel van de programmatische aanpak zoals geïntroduceerd in de Chw is
dat verzekerd moet zijn dat de (compenserende) maatregelen en werken daadwerkelijk worden
uitgevoerd. Anders dan in de Interimwet stad-en-milieubenadering bevat de Chw hiertoe wel een
expliciete regeling. Vooropgesteld zij dat de compenserende maatregelen in het plangebied zelf
worden getroffen (dit volgt uit art. 2.3 lid 2 onder b Chw). De regering merkt in dit verband expliciet
op dat compensatie buiten het plangebied niet meetelt in de saldering indien dit problemen zou
opleveren.1027

1026 Koeman (2013), p. 86.
1027

Kamerstukken II 2009/10, 32 217, nr. 7, p. 58. Dit roept natuurlijk wel weer de vraag op in hoeverre deze
compensatie dan wel zou mogen meetellen indien dit geen problemen oplevert.
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Ingevolge de Chw draagt ‘de gemeente’ zorg voor het uitvoeren van de maatregelen of werken,
bedoeld in het tweede lid, onderdelen b en c, binnen een in het plan te noemen termijn (art.
2.3 lid 10 Chw). Om een oplossing te vinden voor weigerachtige grondeigenaren, die niet willen
meewerken aan het uitvoeren van de (compenserende) werken in het gebiedsontwikkelingsplan,
zijn de werken opgenomen in het gebiedsontwikkelingsplan aangemerkt als openbare
werken van algemeen nut in de zin van de Belemmeringenwet Privaatrecht (art. 2.3 lid 11
Chw). De overheid kan daarmee zelf de voorzieningen uit het gebiedsontwikkeling treffen,
denk aan het aanbrengen van een geluidsscherm of een overkapping, aanbrengen waarbij
voor de (weigerachtige) grondeigenaar een gedoogplicht geldt. Dit vormt mijns inziens een
goede aanvulling op de zorgplicht voor de gemeente om zo de uitvoering van de werken en
maatregelen opgenomen in het gebiedsontwikkelingsplan te garanderen.
Indien de voorzieningen echter niet binnen de termijn worden aangebracht (ook niet door de
overheid), rijst de vraag in hoeverre belanghebbenden realisering kunnen afdwingen. Daarbij
zouden zij zich moeten beroepen op de zorgplicht van de gemeente om de maatregelen of
werken uit te voeren. Indien daarbij maatregelen moeten worden getroffen aan bestaande
gebruiksvormen is evenwel de vraag of de gemeente daadwerkelijk op basis van de zorgplicht
van art. 2.3 lid 10 Chw kan worden gedwongen tot uitvoering van de maatregelen. Nijmeijer
stelt in dit verband terecht dat de vraag is of art. 2.3 lid 10 Chw een voldoende concrete
grondslag biedt voor handhaving Daarbij doelt hij in het bijzonder op de situatie waarin
sprake is van maatregelen die moeten worden getroffen bij reeds bestaande activiteiten in
het gebied. Voor zover maatregelen zijn voorzien bij de realisering van nieuwe ontwikkelingen
zou een oplossing kunnen worden gevonden door deze vast te leggen door middel van een
voorwaardelijke verplichting die wordt opgelegd aan de ‘nieuwkomer’. Indien een dergelijke
verplichting niet wordt uitgevoerd kan een belanghebbende het bevoegd gezag verzoeken
om bestuursrechtelijke handhaving.1028 In de andere situaties zal echter voor zover sprake is
van het treffen van feitelijke maatregelen alleen de weg van de civiele rechter open staan.1029
In de literatuur is gewezen op de onwenselijkheid hiervan; de voorkeur zou uitgaan naar de
bestuursrechtelijke weg.1030 Dit onderschrijf ik. Het huidige recht biedt hiertoe echter niet de
mogelijkheid, een aanpassing zou nodig zijn. Hierbij kan gewezen worden op de suggestie van
Koeman om een wettelijke voorziening te treffen waarbij de reactie van een bestuursorgaan op
een verzoek tot het uitvoeren van maatregelen zoals opgenomen in het plan of programma te
bestempelen als Awb-besluit. De bestuursrechter zou dan, in geval van onrechtmatigheid, de
mogelijkheid moeten hebben het bestuursorgaan een opdracht te geven.1031
1028 Nijmeijer (2010), p. 48.
1029 Groothuijse (2014), p. 76-77, Nijmeijer (2012), p. 114-115.
1030

Koeman (2013), p. 87-88, Nijmeijer (2012), p. 114-115. Beide publicaties zien overigens op de
programmatische aanpak in meer brede zin, niet enkel op de ontwikkelingsgebieden.

1031

Koeman (2013), p. 88.
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Praktijk
Een laatste aandachtspunt betreft de noodzaak voor een programmatische aanpak waarbij
sprake is van normafwijking. Zo laten de verschillende voortgangsrapportages zien dat het
instrumentarium van hoofdstuk 2 van deze wet in een deel van de experimenteergebieden
niet zal worden benut.1032 Zo wordt in de Voortgangsrapportage 2014-2015 geconcludeerd dat
naar verwachting uiteindelijk maximaal de helft van de 29 ontwikkelingsgebieden van het
instrumentarium van de Chw gebruik maken. Opgemerkt wordt dat in de gevallen waarin wordt
afgezien van het gebruik maken van de mogelijkheden van de Chw gemeenten de voorkeur
geven aan het toepassen van het reguliere instrumentarium. Wel wordt ook hier, net als bij de
Interimwet stad-en-milieubenadering, het instrumentarium van de Chw als steun in de rug gezien
bij de ontwikkeling van het plangebied.1033 In de voortgangsrapportage 2013-2014 werd meer
specifiek drie redenen gegeven voor het niet benutten van de mogelijkheden: 1) oplossingen
zijn door beter puzzelen binnen de bestaande wettelijke regels gevonden; 2: gemeenten hebben
een betere onderhandelingspositie gekregen met de bedrijven en andere gebiedspartijen en 3)
de Chw heeft tot een andere manier van kijken naar de ‘gebiedsvraagstelling’ geleid.1034 De
vraag is gerechtvaardigd of deze oplossingen alleen kunnen worden bereikt met een tijdelijke
regeling die normafwijking toestaat.1035

8.5 Uitstap: programmatische aanpak op andere terreinen
Hiervoor is de programmatische aanpak op terreinen direct relevant voor de realisering van
de compacte stad besproken. Ook op andere terreinen wordt echter een programmatische
aanpak gehanteerd. Het gaat dit onderzoek te buiten om deze uitgebreid te beschrijven, wel is
het, vooral met het oog op de in het volgende hoofdstuk te presenteren uitgangspunten voor
een nieuwe aanpak, goed om enkele in het oog lopende elementen van de regelingen hier te
behandelen.

Besluit bodemkwaliteit
Ook in het bodembeleid is een planmatige aanpak te ontwaren. Niet zozeer in de in hoofdstuk
4 beschreven regeling ten aanzien van de sanering van verontreinigende bodems,1036 maar in de
regeling die ziet op de toepassing van bouwstoffen, grond of baggerspecie als bodem.
Dit betreft het Besluit bodemkwaliteit,1037 waar in de art. 44 e.v. een regeling inzake een

1032

Zie hierover ook Graaf & Tolsma (2014).

1033

Ministerie van I en M (2015), p. 42.

1034

Ministerie van I en M (2014), p. 12-13.

1035

Boeve (2014), p. 122.

1036

Vooral deze regeling is relevant voor de realisering van de compacte stad.

1037

Stb. 2007, 469.
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gebiedsspecifiek toetsingskader is opgenomen voor de toepassing van grond en baggerspecie.
Het bevoegd gezag kan voor een door hem aangewezen bodembeheergebied lokale maximale
waarden vaststellen voor de bodem. In de praktijk zullen deze maximale waarden worden
opgenomen in een zogenoemde ‘Nota bodembeheer’ behorend bij het besluit tot vaststelling van
de gebiedsspecifieke maximale waarden.1038 Op gebiedsniveau moet daarbij toepassing worden
gegeven aan het stand-stillbeginsel; de bodemkwaliteit mag in het gebied niet verslechteren.
Bij de invulling hiervan geldt blijkens de NvT en de Handreiking Besluit bodemkwaliteit evenwel
een salderingsregeling; de bodemkwaliteit mag plaatselijk verslechteren, mits ‘elders in het
gebied ten minste een navenante verbetering van de bodemkwaliteit’ wordt gerealiseerd.1039
Daarbij gelden als voorwaarden dat het enkel mag gaan om licht verontreinigde grond of
baggerspecie, het moet gaan om grond en baggerspecie uit het aangewezen gebied en de
lokale maximale waarden mogen niet leiden tot nadelige gevolgen voor mens en ecosystemen,
aldus de NvT. Door het stand-stillbeginsel op gebiedsniveau toe te passen, kunnen, zolang
de gemiddelde bodemkwaliteit in het gebied niet verslechtert, percelen bijvoorbeeld worden
opgehoogd met licht verontreinigde grond uit het gebied.1040 Aardig om te zien is dat hier de
‘saldering’ wordt opgehangen aan het stand-stillbeginsel. Verder zijn er weinig waarborgen ten
aanzien van de daadwerkelijke realisering van de verbetering van de bodemkwaliteit elders.
Tegen het besluit tot vaststellen van de lokale maximale waarden staat rechtsbescherming
tegen open. In art. 53 Besluit bodemkwaliteit is voorts bepaald dat het bevoegd gezag ten
minste eenmaal in de tien jaar overweegt in hoeverre het besluit herziening behoeft.

Programmatische aanpak stikstofdepositie
De Crisis- en herstelwet heeft in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet 1998) een
programmatische aanpak voor de vermindering van de stikstofdepositie geïntroduceerd. De
regeling in de Nbwet 1998 is later aangepast1041 en op 1 juli 2015 is het ‘Programma Aanpak
Stikstof 2015-2021’ (PAS) in werking getreden.1042 Achtergrond van deze programmatische
aanpak is met name gelegen in het feit dat vanwege de hoge stikstofdepositie de
Natuurbeschermingswetvergunningverlening voor uitbreidingen of verplaatsingen van
landbouwbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden zich in een impasse bevond.1043

1038

Zie par. 4.6.2 NvT bij het Besluit bodemkwaliteit (Stb. 2007, 469) en de Handreiking besluit bodemkwaliteit
(via www.rwsleefomgeving.nl).

1039

Zie par. 4.6.4 NvT bij het Besluit bodemkwaliteit (Stb. 2007, 469) en de Handreiking besluit
bodemkwaliteit, p. 54 (via www.rwsleefomgeving.nl).

1040 Voorbeeld genoemd in de Handreiking besluit bodemkwaliteit, p. 88.
1041

Stb. 2014, 419.

1042 Stcrt. 2015, 18411. Het PAS is te raadplegen via pas.natura2000.nl.
1043
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Door de introductie van een programmatische aanpak, waarbij in een programma
stikstofreducerende maatregelen worden opgenomen waardoor ‘ontwikkelingsruimte’ voor
projecten en handelingen in en buiten Natura 2000-gebieden ontstaat, moet deze impasse
worden doorbroken en moeten tegelijkertijd ook de instandhoudingsdoelstellingen voor de
voor stikstofgevoelige habitats in die Natura-2000 gebieden worden gehaald.1044 Een aantal
opvallende punten in deze regeling van de programmatische aanpak zijn de volgende.1045
De wettelijke regeling voorziet in verschillende manieren waarop de ontwikkelingsruimte
kan worden verdeeld. Er kan een lijst van projecten in het programma worden opgenomen
waarvoor de vergunningplicht op grond van art. 19d, lid 1 Nbwet 1998 vervolgens niet langer
van toepassing is.1046 Indien een project in het programma is opgenomen, kan deze dan op
grond van het programma worden gerealiseerd (vergelijk de systematiek van het NSL).
Hieraan is geen uitwerking gegeven in het PAS.1047 Het PAS voorziet in een systeem waarin
beschikbare ontwikkelingsruimte kan worden toebedeeld aan vergunningplichtige projecten en
handelingen.1048 Deze ontwikkelingsruimte ontstaat zoals gezegd door maatregelen te treffen.
Dit betreft vooral bronmaatregelen die worden getroffen bij de landbouwsector.1049 Daarnaast
worden ook herstelmaatregelen getroffen.1050 De ontwikkelingsruimte is onderdeel van de
totale ‘depositieruimte’. Die depositieruimte is beschikbaar voor de autonome ontwikkelingen
en voor ontwikkelingen die onder een bepaalde grenswaarde blijven.1051 Het gedeelte van de
depositieruimte dat nog overblijft na aftrek van de ruimte voor autonome ontwikkelingen en
de ontwikkelingen onder de grenswaarde betreft de genoemde ‘ontwikkelingsruimte’. Een
deel van de beschikbare ontwikkelingsruimte wordt gereserveerd voor zogenoemde prioritaire
projecten, zoals de rijksinfrastructuur.1052 Het overblijvende deel kan worden toebedeeld aan
andere activiteiten waarvoor een toestemming nodig is. Het systeem is al met al niet eenvoudig.
Van belang is vanzelfsprekend dat de gereserveerde en toegedeelde ontwikkelingsruimte
wordt geregistreerd. Anders is niet duidelijk hoeveel ontwikkelingsruimte nog beschikbaar is

1044 Art. 19 kg, lid 1 en 2 Nbw 1998. Zie ook o.a. Kamerstukken II 2012/13, 33 669, nr. 3, p. 1-2.
1045

Er is discussie over de houdbaarheid van de PAS in het licht van Habitatrichtlijn. Dit valt buiten de
reikwijdte van dit onderzoek, zie hierover o.a. Frins (2016), o.a. p. 193-194, Van der Feltz (2015), p. 62-63.

1046 Art. 19kh, lid 6 Nbw 1998.
1047

Frins (2016), p. 180.

1048 Art. 19 km Nbwet 1998.
1049 Programma Aanpak Stikstof 2015, p. 18-19. Daarnaast worden ook herstelmaatregelen getroffen.
1050

Deze herstelmaatregelen brengen niet zozeer de stikstofdepositie omlaag, maar zijn bedoeld de natuur
bestendiger te maken tegen de stikstofbelasting, Programma Aanpak Stikstof 2015, p. 20. Zie ook Zijlmans
(2015), p. 229.

1051

Programmatische Aanpak Stikstof, p. 29-30. Voor de activiteiten die onder de grenswaarde blijven is geen
vergunning nodig.

1052

Art. 19kn Nbw 1998. Programmatische Aanpak Stikstof, p. 30.
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voor nieuwe ontwikkelingen. Dit vindt plaats in het AERIUS-Register. Bestuursorganen moeten
daarin bijhouden hoeveel ontwikkelingsruimte zij hebben toegedeeld en gereserveerd. Ook
wanneer een toedeling of reservering vervalt, moet dit worden opgenomen in het register.1053
Een opvallend element van de PAS is verder dat niet alle beschikbare ontwikkelingsruimte
in een keer wordt uitgegeven. De looptijd van het PAS is zes jaar. Ingevolge art. 19 kn Nbw
1998 moet worden vastgesteld welk deel van de ontwikkelingsruimte in de eerste helft van
die zes jaar en welk deel in de tweede helft wordt toebedeeld en gereserveerd. Daarbij moet
een ‘evenwichtige toedeling en reservering’1054 zijn verzekerd. In het PAS is daartoe een
onderverdeling gemaakt.1055 De idee hierachter is kort gezegd dat daarmee zowel een buffer
wordt gecreëerd om tegenvallende resultaten op te vangen, als het voorkomen dat in de tweede
helft van de looptijd van het programma geen ontwikkelingsruimte meer beschikbaar is voor
toestemmingen waaraan ontwikkelingsruimte is toegedeeld.1056 Of er nog ontwikkelingsruimte
beschikbaar is moet blijken uit een tussentijdse evaluatie. De PAS voorziet in monitoring en
evaluatiemomenten. Na drie jaar moet het PAS worden geëvalueerd (art. 19 kha Nw 1998) om
zo inzichtelijk te maken hoeveel ontwikkelingsruimte nog beschikbaar is. Na zes jaar, aan het
einde van de programmaperiode, wordt wederom geëvalueerd. De regeling in de Nbw 1998
voorziet in mogelijkheden van bijsturing. Zo kunnen de minister van EZ en de minister van I en
M maatregelen wijzigen, vervangen of toevoegen.1057 Voorts is ook in de stikstofsystematiek
voorzien in een zorgplicht voor de daartoe bevoegde bestuursorganen voor een tijdige
uitvoering van de in het programma beschreven of genoemde maatregelen.1058

Waterkwaliteit
Net als bij luchtkwaliteit is ook ten aanzien van het behalen van de (Europese)
waterkwaliteitsdoelstellingen gekozen voor een planmatige aanpak. Ten aanzien van de
planmatige aanpak in de omgevingswetgeving is de aanpak van de waterwetgeving wellicht
één van de meest in het oog springende. Dit vooral vanwege het feit dat de waterwetgeving de
planmatige aanpak als uitgangspunt hanteert, ook op het moment dat de doelstellingen zijn
behaald.1059 Bij het behalen van de doelstellingen voor luchtkwaliteit, maar ook bijvoorbeeld
bij de aanpak met behulp van het bestemmingsplan-plus voor ontwikkelingsgebieden, wordt
de programmatische aanpak met name gehanteerd (en dienen plannen te worden opgesteld)

1053

Art. 19ko, lid 1 Nbw 1998. Zie ook Programmatische Aanpak Stikstof, p. 62.

1054

Art. 19 kn, lid 3 Nbw 1998.

1055

Programmatische aanpak stikstof 2015, p. 31-32.

1056 Kamerstukken II 2012/13, 33 669, nr. 3, p. 32.
1057

Art. 19ki, lid 1 Nbw 1998.

1058

Zie art. 19 kj Nbw 1998.

1059 Zie art. 13 Kaderrichtlijn water inzake de stroomgebiedsbeheersplannen.
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indien de normen niet worden bereikt, of indien een tijdelijke afwijking van de normen nodig
is.
Op Europees niveau zijn ten aanzien van de waterkwaliteit milieudoelstellingen opgenomen
in de Kaderrichtlijn water (richtlijn 2000/60). Deze milieudoelstellingen zijn opgenomen
in art. 4 van de kaderrichtlijn en houden in dat uiterlijk in 2015 een goede toestand van alle
oppervlaktewaterlichamen en alle grondwaterlichamen moet worden bereikt. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt naar een goede chemische toestand en een goede ecologische toestand.
De algemene milieudoelstellingen moeten nader worden uitgewerkt in kwaliteitsnormen. Voor
de normen voor prioritaire stoffen is op Europees niveau een richtlijn vastgesteld (richtlijn
2008/105). Ook de Grondwaterrichtlijn (richtlijn 2006/118) werkt de doelstellingen van de
Kaderrichtlijn verder uit in (ook kwantitatieve) normstelling. De normen voor de overige
verontreinigende stoffen (niet zijnde prioritaire stoffen) en de criteria voor het bepalen van
de goede ecologische toestand worden op het niveau van de lidstaat of het stroomgebied
vastgesteld.1060
Om de doelstellingen (en normen) te behalen gaat de richtlijn uit van een planmatige
aanpak. Deze planmatige aanpak betreft ten eerste de verplichting tot het opstellen van
stroomgebiedbeheerplannen (art. 13 Kaderrichtlijn). In deze plannen dient onder meer een
overzicht te worden opgenomen van de effecten van menselijke activiteiten op de toestand
van oppervlakte- en grondwater. Daarbij moet onder meer een raming worden gemaakt van
de verontreiniging door puntbronnen en de verontreiniging door diffuse bronnen.1061 Ook moet
verslag worden gedaan van de vooruitgang die is geboekt ten aanzien van het bereiken van de
milieudoelstellingen en een dient verklaring te worden gegeven voor de milieudoelstellingen
die niet zijn bereikt.1062 De stroomgebiedbeheerplannen dienen uiterlijk 9 jaar na de datum
van inwerkingtreding van de richtlijn te worden gepubliceerd en vervolgens ten minste elke
zes jaar te worden getoetst en bijgesteld voor ieder stroomgebiedsdistrict.1063 Het betreft
dus een ‘voortdurende’ planverplichting. Daarnaast vereist de richtlijn dat de lidstaten
maatregelenprogramma’s opstellen teneinde de doelstellingen te bereiken.1064 Hierin moeten
in ieder geval ook maatregelen worden opgenomen die nodig zijn voor de toepassing van de
communautaire wetgeving voor de waterbescherming, met inbegrip van maatregelen die
krachtens specifiek genoemde wetgeving vereist zijn.1065 Dit betreft onder meer de richtlijn
1060 Zie hierover o.a. Van Rijswick (2008), Woldendorp (2010).
1061

Bijlage VII, onder A sub 2 Kaderrichtlijn water.

1062 Bijlage VII bij de Kaderrichtlijn water bevat een opsomming van de elementen die in het
stroomgebiedbeheersplan moeten worden opgenomen.
1063

Art. 13 lid 7 Kaderrichtlijn water.

1064 Art. 11 Kaderrichtlijn water.
1065

Art. 11 lid 3 sub a Kaderrichtlijn water.
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industriële emissies, de Seveso-richtlijn en de MER-richtlijn.1066 De Kaderrichtlijn water laat op
dit punt dus een uitgebreidere aandacht voor de afstemming met andere Europese wetgeving
zien in vergelijking met de kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de richtlijn omgevingslawaai. Een
samenvatting van de maatregelenprogramma’s moet worden opgenomen in de genoemde
stroomgebiedbeheerplannen. Ook bij de maatregelenprogramma’s zoals voorgeschreven in
art. 11 Kaderrichtlijn water is sprake van een ‘voortdurende’ (programma)verplichting1067 in de
zin dat ook als de doelstellingen zijn gehaald er maatregelenprogramma’s moeten worden
opgesteld.
De Kaderrichtlijn water staat met de verplichtingen tot het opstellen van stroomgebiedplannen
en maatregelenprogramma’s derhalve een plan- en programmatische aanpak voor, waarbij
zowel de bestaande en verwachte (water)verontreinigingen als de te nemen maatregelen ter
verbetering van de waterkwaliteit in beeld moeten worden gebracht.1068 Daarbij voorziet de
Kaderrichtlijn in een operationaliseringsplicht. Uiterlijk twaalf jaar na inwerkingtreding van de
richtlijn dienen de maatregelen in gevolge art. 11 lid 7 van de kaderrichtlijn operationeel te zijn.
Nieuwe of herziene maatregelen die in het kader van een herzien programma worden genomen,
dienen binnen drie jaar na de vaststelling operationeel te zijn (art. 11 lid 8 kaderrichtlijn water).
De kaderrichtlijn water voorziet, anders dan bijvoorbeeld de luchtkwaliteitsrichtlijn, in een
expliciete koppeling tussen het bereiken van de doelstellingen en de toetsing en bijstelling van
vergunningen. Art. 11 lid 5 kaderrichtlijn water schrijft voor dat indien uit monitoringsgegevens
of andere gegevens blijkt dat de doelstellingen van artikel 4 kaderrichtlijn vermoedelijk niet
worden bereikt, de lidstaten ervoor zorgen dat:
‘— de oorzaken van het eventuele falen worden onderzocht;
— de betrokken vergunningen en toestemmingen onderzocht en zo nodig herzien worden;
— de monitoringsprogramma’s getoetst en zo nodig bijgesteld worden;
— eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen worden getroffen teneinde die doelstellingen te bereiken, waaronder indien nodig de vaststelling van strengere milieukwaliteitsnormen, overeenkomstig de procedures van bijlage V.’
Reeds bij een vermoeden van het niet behalen van de doelstellingen dienen de betrokken
vergunningen en toestemmingen derhalve te worden onderzocht en zo nodig herzien. Het
is de vraag in hoeverre dit vereiste ruimte laat voor het treffen van andere maatregelen, dan
aanscherping of wellicht zelfs intrekking van de vergunning, om de doelstellingen te behalen
bij een (dreigende) overschrijding. Een aanwijzing biedt art. 10 lid 3 kaderrichtlijn water
1066 Art. 10 en deel A van bijlage VI Kaderrichtlijn water.
1067

Zie art. 11 lid 7 en 8 waarin een regelmatige toetsing (om de zes jaar) van de maatregelenprogramma’s is
voorgeschreven.

1068 Zie ook Groothuijse, Uylenburg & Boeve (2010), i.h.b. p. 50-51.
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waarin voor lozingen een gecombineerde aanpak van diffuse bronnen en puntbronnen wordt
voorgeschreven. Daaruit lijkt te kunnen worden afgeleid dat ook andere maatregelen dan een
aanscherping van de relevante vergunningen kunnen worden gekozen indien de doelstellingen
vermoedelijk niet worden behaald.1069 Dit neemt niet weg dat wanneer dit noodzakelijk is met
het oog op het behalen van de doelstellingen (indien bijv. andere maatregelen onvoldoende
verbetering opleveren), de vergunningen zullen moeten worden bijgesteld.
In Nederland zijn de waterkwaliteitseisen vastgelegd in een amvb op basis van art. 5.1 Wm:
het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw).1070 Er is voor gekozen de
waterkwaliteitseisen aan te duiden in de vorm van een richtwaarde.1071 Daarmee wordt blijkens
de NvT aangegeven dat, conform de Kaderrichtlijn water, niet onder alle omstandigheden
aan de norm hoeft te worden voldaan.1072 In het Bkmw zijn de bevoegdheden aangewezen
bij de uitoefening waarvan met de waterkwaliteitseisen rekening moet worden gehouden
(zie art. 5.2 lid 1 Wm). Daarbij is gekozen voor een aanwijzing van de plannen op grond van
de Waterwet (zie hoofdstuk 4 Waterwet).1073 In de plannen moet worden gewaarborgd dat
de doelstellingen in de vorm van richtwaarden worden gehaald, onder andere door middel
van een maatregelenprogramma. Bij de individuele vergunningverlening wordt vervolgens
getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet die door middel van de waterplannen moeten
Bij de vergunningverlening moet rekening worden gehouden met de

worden behaald.

1074

waterplannen.

Er vindt derhalve op individueel vergunningenniveau geen rechtstreekse

1075

toetsing aan de waterkwaliteitsnormen plaats.1076 Wel is voorzien in een verplichting om de
watervergunning in te trekken ‘indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de
handeling of handelingen waarvoor vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden
geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 bedoelde doelstellingen en belangen’(art.
6.22 lid 3 sub b Waterwet). Daarbij dient het bevoegd gezag eerst te bezien of aan de
doelstellingen kan worden voldaan door wijziging of aanvulling van de vergunningvoorschriften,
voordat tot intrekking wordt overgegaan.1077 Hoewel met deze bepaling een link wordt gelegd

1069 Groothuijse, Uylenburg & Boeve (2010), p. 52 en Backes, Keessen &Van Rijswick (2012), p. 99.
1070

Stb. 2010, 15.

1071

Een verdere uitwerking van de richtwaarde (‘een goede oppervlaktewater- en grondwatertoestand’) heeft
plaatsgevonden in onder meer de Regeling monitoring kaderrichtlijn water, Stcrt. 2010, nr. 5615.

1072

Zie kritisch Van den Broek, Nijmeijer &Van Rijswick (2008), p. 778.

1073

Zie art. 4 en 9 Bkmw.

1074

Zie art. 6.21 Waterwet, waar wordt verwezen naar de doelstellingen in art. 2.1 Waterwet die door middel
van de waterplannen moeten worden behaald.

1075

Art. 6.1a Waterbesluit.

1076

Dit is ook uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever, zie o.a. Kamerstukken II 2009/10, 32 247, nr. 3, p. 3.

1077

Art. 6.22 lid 4 Waterwet.
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tussen de vergunning en het behalen van de doelstellingen en daarmee indirect ook met de
(water)kwaliteitseisen, vindt ook hier geen directe toetsing aan de waterkwaliteitseisen
plaats.1078 Of de programmatische aanpak in het waterbeheer nog houdbaar is, is niet zeker
meer sinds de uitspraak in de Duitse Wezer-zaak. Van Rijswick betoogt dat de programmatische
aanpak voor het bereiken van de waterkwaliteitsnormen niet in overeenstemming is met de
kaderrichtlijn.1079
Ten aanzien van de

maatregelen in de waterplannen bevat de waterwetgeving een

operationaliseringsverplichting; uiterlijk drie jaar na de zes jaarlijkse herzieningstermijn van
de waterplannen diende de maatregelen operationeel te zijn.1080Daarbij is een expliciete
verwijzing naar de kaderrichtlijn water opgenomen; de operationaliseringsverplichting geldt
voor maatregelen als bedoeld in art. 11 Kaderrichtlijn water. Op het niet nakomen van deze
verplichting staat overigens geen sanctie.
Net als ten aanzien van de luchtkwaliteitseisen is de rechtsbescherming via de
bestuursrechter met betrekking tot de waterkwaliteitseisen beperkt. Tegen de amvb waarin de
waterkwaliteitseisenzijn vastgesteld (Bkmw) staat geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming
open. Ook tegen de waterplannen staat geen rechtsbescherming open bij de bestuursrechter.
Alleen bij wijze van exceptieve toetsing kan het Bkmw aan de orde worden gesteld in
vergunningenprocedure. Anders staat de weg naar de civiele rechter open.
Een onderzoek van de Universiteit Utrecht laat de eerste bevindingen zien van de
praktijk van de programmatische aanpak bij waterbeheer (onder de Waterwet).1081 In dit
onderzoek kwam onder meer naar voren dat in de praktijk de waterplannen vaak te weinig
concreet zijn om als toetsingskader te dienen. Naast het waterplan en het Bkmw is nog een
aanvullend toetsingskader nodig (veelal in de vorm van aanvullende beleidsdocumenten)
ten behoeve van de vergunningverlening. Ook blijkt dat in de praktijk de waterbeheerders
de waterkwaliteitseisen verschillend interpreteren, soms als richtwaarde (waar van mag
worden afgeweken) en in andere gevallen als grenswaarde. Hierdoor ontstaat een verschil in
beoordeling van vergunningaanvragen. Dit maakt het belang van een helder begrippengebruik
met een eenduidige interpretatie nog eens duidelijk.
De programmatische aanpak in de waterwetgeving laat derhalve enkele interessante punten
zien. Er is altijd sprake van planmatige aanpak, ook wanneer de normen worden behaald. Er

1078

Art. 6.26 lid 1 Waterwet verklaart overigens de bepalingen in de Wabo inzake intrekking en wijziging van de
vergunning van toepassing op de vergunning voor het lozen of storten van stoffen. Ook daar wordt een link
gelegd met de kwaliteitseisen.

1079

HvJ EU 1 juli 2015, C-461/13, AB 2015, 262 m.nt. H.F.M.W. van Rijswick.

1080 De operationaliseringsverplichting geldt voor de maatregelen in de nationale en regionale waterplannen en
in de rijksbeheersplannen (zie art. 4.6 lid 4 jo. Art. 4.11 lid 2 en art. 4.16 lid 2 Waterbesluit).
1081
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geldt een minder strenge monitoringsverplichting, welke overigens wel strenger is wanneer de
normen niet worden gehaald. De koppeling met individuele besluiten is directer, hoewel ook
hier in beginsel een vrije keuze ten aanzien van de te nemen maatregelen geldt. Daarbij valt
onder meer op dat in de Kaderrichtlijn water, anders dan in de luchtkwaliteitsrichtlijn, bij het
niet behalen van de doelstellingen een expliciete relatie met individuele toestemmingen wordt
gelegd.

9 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn de bestaande mogelijkheden om milieugebruiksruimte te creëren voor
nieuwe ontwikkelingen onderzocht.
De belangrijkste bevindingen in deel I waarin de mogelijkheden van het meer klassieke
milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht aan bod kwamen zijn de volgende. De mogelijkheden
tot het ambtshalve wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning voor een inrichting met
het oog op realisering van de idee van de compacte stad zijn beperkt. Het belangrijkste knelpunt
is dat er geen wettelijke grondslag is voor ambtshalve wijziging van de vergunning vanuit een
enkel ruimtelijk motief. Indien ruimtelijke ontwikkelingen onvoldoende concreet zijn kunnen
deze niet als motief dienen voor de ambtshalve wijziging van de vergunning of de intrekking
van de vergunning. Daarbij komt dat ook andere knelpunten zijn geconstateerd, zoals het feit
dat de jurisprudentie inzake het verlaten van de grondslag van de aanvraag de ambtshalve
wijziging van de vergunning bemoeilijkt, hoewel hier wel een verruiming van de mogelijkheden
heeft plaatsgevonden voor zover de vergunning verplicht moet worden geactualiseerd.
Voorts is geconcludeerd dat een intrekking van de omgevingsvergunning voor een inrichting
niet snel aan de orde zal zijn gelet op de strikte voorwaarden en invulling daarvan in de
jurisprudentie. Wel laat het feit dat er in de Wabo sprake is van een intrekkingsplicht in plaats
van een bevoegdheid tot intrekking bij ontoelaatbare nadelige milieugevolgen vanwege de
inrichting zien dat milieubelangen meer voor de belangen van de vergunninghouder worden
gesteld. Ook is geconcludeerd dat ook bij ‘onbenutte ruimte’ de aantasting van bestaande
rechten ten behoeve van het creëren van milieugebruiksruimte niet eenvoudig is, net als bij
‘benutte ruimte’, indien dit vanuit een ruimtelijk motief is beoogd. Tot slot is gewezen op de
mogelijkheid tot het verlenen van tijdelijke vergunningen, waarbij de milieugebruiksruimte op
voorhand in de tijd wordt beperkt. Hoewel een tijdelijke vergunning een rol kan spelen bij de
verdeling van milieugebruiksruimte, lijken de toepassingsmogelijkheden met het oog op de
realisering van de idee van de compacte stad beperkt.
De meeste inrichtingen zijn echter niet vergunningplichtig. Het creëren van milieugebruiksruimte
is eenvoudiger indien de inrichting onder de werking van de algemene regels van het
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Activiteitenbesluit valt. Maatwerkvoorschriften kunnen ook worden gesteld met het oog op
een nog te realiseren ontwikkeling. Een belangrijke beperking is wel dat maatwerkvoorschriften
alleen kunnen worden gesteld voor zover dit in het Activiteitenbesluit is bepaald. Ook is het
volledig beëindigen van een inrichting die onder de werking van algemene regels valt niet
mogelijk op basis van de Wm.
Ook het ruimtelijk instrumentarium kent beperkingen indien met oog op het vrijmaken van
milieugebruiksruimte wordt beoogd bestaande bebouwing en bestaand gebruik te beëindigen.
De belangrijkste beperking om bestaande bebouwing en bestaand gebruik onder het
overgangsrecht van het bestemmingsplan te kunnen brengen is dat aannemelijk moet zijn dat
er uitzicht is op de beëindiging hiervan binnen de planperiode. Indien er geen sprake is vrijwillige
beëindiging door de grondeigenaar zal de gemeente aannemelijk moeten maken zo nodig over
te gaan tot aankoop of onteigening. Daarbij is geconstateerd dat het instrumentarium van de
Wro en de Onteigeningswet niet is toegesneden op een ‘deel-onteigening’ bij een onwillige
grondeigenaar.
Bij het inperken van onbenutte bouw- en gebruiksmogelijkheden geldt een eenvoudiger
toets, waarbij vooral relevant is dat er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheden van het
plan en er ook geen concrete plannen op dit punt zijn.
De bovenbeschreven instrumenten zien op een aanpak bij de bron, de rechten van bestaande
‘vervuilers’ worden aangetast. Het instrument van de voorwaardelijke verplichting in het
bestemmingsplan is breder toepasbaar. Zowel het treffen van maatregelen bij gevoelige
bestemmingen, als het treffen van maatregelen aan de bron kunnen door middel van het
opnemen van een voorwaardelijke verplichting worden gewaarborgd bij nieuwe ruimtelijke
initiatieven. Dit is dan ook een belangrijk instrument met het oog op de realisering van de
compacte stad. Een belangrijke beperking is wel dat het instrument alleen kan worden ingezet
in relatie tot een te realiseren bestemming. Er kan in die zin wel sprake zijn van het creëren
van milieuruimte, maar niet van het herverdelen daarvan in de zin dat bestaande rechten in
het gebied worden beperkt. Uit jurisprudentie volgt dat onder voorwaarden het treffen van
noodzakelijk geachte milieumaatregelen ook op een andere wijze kan worden geborgd dan
door middel van een voorwaardelijke verplichting. Met name de uitzondering waarbij het
voldoende wordt geacht dat de gemeente het in haar macht heeft om de maatregel te treffen
en dit ook heeft toegezegd, acht ik onwenselijk vanuit een oogpunt van rechtsbescherming.
In deel II is bijzondere wetgeving besproken waarmee flexibiliteitsmogelijkheden worden
geboden met betrekking tot de toepassing van milieukwaliteitsnormen
De Interimwet stad-en-milieubenadering is specifiek bedoeld voor de problematiek van de
compacte stad. De ontwikkelde drie stappenbenadering kan een leidraad vormen om te komen
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tot integrale gebiedsontwikkeling; blijkens eerdere evaluaties wordt door het doorlopen van
de stappen 1 en 2 veelal al een oplossing gevonden voor stagnerende gebiedsontwikkeling.
De motiveringsvereisten zoals die zijn opgenomen in de Interimwet stad-en-milieubenadering
waarborgen dat onder meer noodzaak tot afwijking en de eventuele mogelijkheden van
compensatie op een deugdelijke wijze in beeld worden gebracht. Wel moet geconstateerd
worden dat slechts een beperkt aantal milieucomponenten onder de Interimwet valt en
dat bovendien binnen die beperkte reikwijdte de wet vooral voor het onderwerp geluid
daadwerkelijk betekenis lijkt te hebben. Deze oplossingsrichting gaat niet uit van het gelijk
blijven of verbeteren van de milieukwaliteit in een gebied; bestaande rechten van bedrijven
worden niet aangetast en er is sprake van een soepelere vervangende milieukwaliteitsnorm.
Compensatie voor de ruimere norm hoeft niet binnen die milieukwaliteit plaats te vinden,
maar mag ook worden gevonden in bijvoorbeeld een verbeterde sociale veiligheid waardoor
een ‘optimale leefomgevingskwaliteit’ wordt bereikt. Er is daarmee sprake van een ‘integraal’
toetsingskader in de zin dat verschillende belangen tegen elkaar mogen worden afgewogen.
De randvoorwaarden voor de compensatie zijn geformuleerd in onduidelijke begrippen. Dit is
ongewenst; op zijn minst is een duidelijke uitwerking nodig nu sprake is van normafwijking.
Door te compenseren met aspecten als sociale veiligheid zal weinig sprake kunnen zijn van
een verbeterde of gelijkblijvende milieukwaliteit. Verder is niet verzekerd dat de compensatie
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daarmee wordt de rechtvaardiging voor het afwijken
onderuitgehaald. Indien de maatregelen wel worden uitgevoerd, maar de uitvoering van het
stap 3-besluit tot onvoorziene of ontoelaatbare gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid
blijkt te leiden, dient de gemeenteraad ingevolge de Interimwet in te grijpen. De Interimwet
voorziet ook voor deze situatie echter niet in een regeling inzake de afdwingbaarheid van
het treffen van maatregelen. Daarbij is tevens van belang dat de Interimwet niet voorziet in
een monitorings- of rapportageverplichtingen, daarmee is de monitoring van het gebied na
toepassing van het stap 3-besluit karig vormgegeven. Dit is mijns inziens een gemis. Het stap
3-besluit is voorts niet geïntegreerd in bestaande ruimtelijke besluitvorming, ook is geen sprake
van een koppeling met ruimtelijke besluiten. Wel voorziet de Interimwet in bestuursrechtelijke
rechtsbescherming ten aanzien van het stap 3-besluit (waarin onder meer het projectgebied
wordt aangewezen en de vervangende norm wordt opgenomen).
De Wet plattelandswoningen laat een andere manier zien om flexibiliteit te bieden bij de
toepassing van milieukwaliteitsnormen. Hierbij wordt uitgegaan van het verlagen van de
bescherming van specifieke (gevoelige) objecten. De toepassing is thans beperkt tot voormalige
bedrijfswoningen bij agrarische activiteiten, maar onder de Omgevingswet is beoogd een bredere
toepassing te geven aan deze methode. De rechtvaardiging voor de normoverschrijding wordt
gezocht in de acceptatie van de bewoners. Dit is anders dan bij de stad-en-milieubenadering
waar het uitgangspunt is dat normoverschrijding wordt gecompenseerd. Een zorgpunt bij deze
methode, zeker als deze een verbrede toepassing krijgt, is dat er geen ondergrens is gegeven
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voor de normafwijking. De afweging of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat
in relatie tot risico-aanvaarding lijkt niet eenvoudig te maken en ook lastig te toetsen door de
rechter.
Bij de programmatische aanpak wordt in beginsel niet uitgegaan van normafwijking. De
programmatische aanpak is juist bedoeld om tijdig aan de milieukwaliteitsnormen te voldoen
door op programmaniveau maatregelen te koppelen aan overschrijdingen. Een herverdeling van
milieugebruiksruimte wordt mogelijk gemaakt doordat het treffen van verbetermaatregelen
en het toetsen van toestemmingen op programmaniveau plaatsvindt. Met het oog op de
(her)verdeling van milieugebruiksruimte in de compacte stad biedt dit instrument in beginsel
daarmee een goede mogelijkheid voor herschikking van milieuruimteclaims. In dit hoofdstuk
is een grote verscheidenheid aan regelingen voor een programmatische aanpak besproken. De
belangrijkste bevindingen zijn:
- De bestaande regelingen laten weinig ambitie zien op het punt van een verdere
verbetering van de milieukwaliteit. De toepassing van de programmatische aanpak
leidt veelal juist tot normopvulling. Met betrekking tot planmatige aanpak ten aanzien
van de waterkwaliteit valt op dat altijd sprake is van deze aanpak, ook als (uiteindelijk)
wordt voldaan aan de normen. Ook valt op dat de Kaderrichtlijn water, anders dan de
luchtkwaliteitsrichtlijn, bij het niet bereiken van de doelstellingen wel een expliciete
relatie met individuele toestemmingen legt. Dat de programmatische aanpak vooral is
gericht op normopvulling past niet zozeer bij de idee van de compacte stad. De ambities
voor de idee van de compacte stad zouden verder moeten gaan: ook een duurzame
verstedelijking is immers beoogd.
- Het overzicht laat zien dat er verschillende manieren zijn waarop de milieugebruiksruimte
in het programma kan worden verdeeld. Zo kan het programma een lijst van toegelaten
activiteiten bevatten (bijvoorbeeld het NSL) of het programma combineert dit
bijvoorbeeld met het bepalen van nog te vergeven ontwikkelingsruimte (bijvoorbeeld
de PAS).
-
Binnen de verschillende regelingen van de programmatische aanpak zijn de
mogelijkheden tot een beperking van bestaande rechten veelal niet verruimd. De Crisis
en herstelwet laat op dit punt wel enige verruiming zien ten aanzien van de inperking
van zogenoemde ‘onbenutte ruimte’.
-
De verplichting tot uitvoering van de verbetermaatregelen is in de verschillende
regelingen inzake de programmatische aanpak niet altijd geborgd. De regeling in de
Crisis- en herstelwet bevat een specifieke regeling ten aanzien van de gedoogplicht voor
de uitvoering van maatregelen op het grondgebied van weigerachtige grondeigenaren.
-
Voor het afdwingen van de uitvoering van verbetermaatregelen staat voor
belanghebbenden deels alleen de weg van de civiele rechter open.
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1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat het creëren en verdelen van milieugebruiksruimte
op uiteenlopende wijze kan worden vormgegeven. Daarbij zijn verschillende aandachtspunten
gesignaleerd die bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor de problematiek van de compacte
stad moeten worden meegenomen. In dit hoofdstuk worden op basis van dit onderzoek
de voor- en nadelen van verschillende methoden afgewogen en worden uitgangspunten
geformuleerd voor oplossingsrichtingen die de knelpunten of beperkingen van het bestaande
omgevingsrechtelijke instrumentarium kunnen wegnemen. Daarbij wordt ook de blik gericht
op de Omgevingswet.1082 Met de inwerkingtreding van deze wet komt een belangrijk deel van
de in de voorgaande hoofdstukken besproken wetgeving geheel of gedeeltelijk te vervallen.
Om de realiteitswaarde van de gekozen uitgangspunten voor oplossingsrichtingen te toetsen
en om verbeterpunten aan te kunnen geven, wordt in dit hoofdstuk ook onderzocht in hoeverre
deze aansluiten bij de uitgangspunten en het instrumentarium van de Omgevingswet.
De oplossingsrichtingen in dit hoofdstuk richten zich met name op de knelpunten die
samenhangen met de milieukwaliteitsnormstelling. Dit betreft de in hoofdstuk 4 besproken
effectgerichte normstelling waarbij eisen worden gesteld aan de kwaliteit van (een onderdeel
van) de fysieke leefomgeving. In dit hoofdstuk wordt besproken wat met het oog op een
goede regeling van flexibiliteit bij de normstelling kan worden geleerd van de verschillende
bestaande flexibiliteitsmogelijkheden en hoe de gewenste flexibiliteit vorm kan krijgen onder
de Omgevingswet. In de voorgaande hoofdstukken zijn ook aandachtspunten gesignaleerd
die minder direct samenhangen met flexibiliteit van (het bereiken van) de normstelling,
maar bijvoorbeeld verband houden met concepten in het omgevingsrecht die niet altijd
zijn toegesneden op de compacte-stadproblematiek. Op deze aandachtspunten wordt
teruggekomen in par. 3.4.

2 Uitgangspunten voor een regeling van flexibiliteit bij
milieukwaliteitsnormstelling
De voorgaande hoofdstukken hebben laten zien dat het huidige omgevingsrecht reeds vele
vormen van flexibiliteit bij (het bereiken van) de milieukwaliteitsnormstelling kent. Deze
flexibiliteitsmogelijkheden zijn veelal ingegeven door de wens om het (lokale) bevoegde gezag
meer afwegingsruimte te bieden bij de toepassing van de normstelling. Veel eenheid is er op het
eerste gezicht niet te vinden in deze verschillende flexibiliteitsmogelijkheden. Zo hebben de
afzonderlijke milieukwaliteitsnormen vaak eigen flexibiliteitsmogelijkheden, zowel bij de norm
1082
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Stb. 2016, 156. De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorjaar 2019, zie Kamerstukken II
2015/16, 33 962, nr. 186, p. 3.
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zelf als bij de toepassing van de norm. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van hogere waarden
van de Wet geluidhinder of de programmatische aanpak bij de luchtkwaliteitsnormen. Ook is
er in de loop der jaren bijzondere wetgeving tot stand gekomen, zoals de Interimwet stad-enmilieubenadering die het mogelijk maakt om onder voorwaarden in specifieke gebieden af te
wijken van milieukwaliteitsnormen.
Het doel van deze paragraaf is om uitgangspunten te formuleren voor oplossingsrichtingen
voor het wegnemen van de beperkingen en knelpunten die zich voordoen bij de flexibele
normstelling. Om structuur aan te brengen in de verschillende afwijkingsmogelijkheden
en instrumenten, wordt eerst een tussenstap gemaakt waarin twee methoden van flexibele
regulering ten aanzien van normstelling worden onderscheiden. Deze indeling laat zien dat de
verschillende methoden van flexibele regulering ieder eigen juridische vragen en problemen
met zich meebrengen. Aan de hand van deze methoden worden de mogelijkheden en risico’s
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van de verschillende flexibiliteitsmethoden besproken.

2.1 Een tussenstap: twee methoden van flexibele regulering
Kijkend naar de verschillende bestaande flexibiliteitsmogelijkheden bij de normstelling kunnen
er, grofweg, twee methoden van flexibele regulering worden onderscheiden met ieder een
eigen juridische problematiek. Ik duid deze methoden aan met ‘flexibel eindpunt’ en ‘flexibel
onderweg’.1083

Flexibel eindpunt
Bij deze methode is de norm zelf flexibel; er zit een zekere ‘rek’ in de norm. Met het ‘eindpunt’, de
norm voor de te behalen milieukwaliteit, kan als het ware worden geschoven. Deze flexibiliteit
van de norm zelf kan verschillende vormen hebben. Er kan sprake zijn van een bandbreedte
waarbinnen het lokale bevoegde gezag een afweging kan maken, zoals het systeem van de
Wet geluidhinder waarbij de voorkeursgrenswaarde de norm aangeeft waar bij voorkeur aan
moet worden voldaan en de zgn. ‘hogere waarde’ de ondergrens. De flexibiliteit kan echter ook
verder gaan; er kan dan onder voorwaarden van de norm worden afgeweken zonder dat daarbij
een begrenzing is gegeven. Een voorbeeld van deze vorm van flexibiliteit biedt de Interimwet
stad-en-milieubenadering. Bij deze verdergaande flexibiliteit kan ook worden gedacht aan
het uitsluiten van bepaalde gevoelige objecten van toetsing aan de normen. Ook dan wordt
geen ondergrens van de normstelling gegeven. Een voorbeeld biedt de regeling inzake de
plattelandswoningen.

1083

De hiernavolgende tekst is voor een deel ontleend aan Boeve (2014), p. 118 e.v.
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Flexibel onderweg
Bij deze reguleringsmethode is het ‘eindpunt’, ofwel het resultaat, eenduidig. Of misschien
beter gezegd: niet flexibel. De hoogte van de norm alsmede de verplichting om deze op een
bepaald tijdstip te halen staan niet ter discussie. De weg ernaartoe, naar het voldoen aan de
vastgestelde norm, biedt echter wel flexibiliteit. Deze flexibiliteit wordt geboden door de manier
waarop de norm wordt bereikt, waarbij nieuwe ontwikkelingen en, al dan niet gelijktijdig, te
treffen verbetermaatregelen in samenhang worden getoetst. Daarmee ontstaat flexibiliteit bij
het toestaan van nieuwe ontwikkelingen; er hoeft niet altijd te worden gewacht tot er door
sanering milieugebruiksruimte is vrijgekomen. Er kan hierbij een onderscheid worden gemaakt
in de situatie waarin in samenhang met het project zelf milieugebruiksruimte wordt gecreëerd,
bijvoorbeeld door te compenseren en de situatie waarin gebiedsgericht verbetermaatregelen
worden ingezet om milieugebruiksruimte te creëren, zoals bij de programmatische aanpak.
Dit onderscheid in reguleringsmethoden biedt een handvat voor de verdere bespreking. Aan de
hand van deze indeling wordt onderzocht op welke wijze het bestaande instrumentarium kan
worden verbeterd en in hoeverre de Omgevingswet hieraan tegemoetkomt. Deze indeling in
reguleringsmethoden zal overigens bij de uitwerking niet altijd zo strikt worden gemaakt; een
combinatie of mengvorm is zeer voorstelbaar. Zo kan er zowel bij de vaststelling van de norm
zelf flexibiliteit bestaan (flexibel eindpunt) als bij het op een bepaald tijdstip voldoen aan de
norm (flexibiliteit onderweg).

2.2 Flexibel eindpunt
2.2.1 Voorbeelden van deze methode, nadere indeling
Bij deze methode kan er zoals gezegd een onderscheid worden gemaakt naar een systeem
waarbij met de norm geschoven kan worden binnen een zekere bandbreedte en een systeem
waarbij van de norm kan worden afgeweken zonder dat een ondergrens is gegeven.

Begrip bandbreedte
Het is goed om het begrip ‘bandbreedte’ nader te duiden. Over de begrippen ‘ondergrens’,
‘bovengrens’, ‘maximale waarde’, ‘minimale waarde’ etc. kan immers enige spraakverwarring
ontstaan. Dit komt ook door het verschil in terminologie die in het huidige recht bij de
milieukwaliteitsnormstelling wordt gehanteerd.1084 Met een ‘bandbreedte’ wordt in dit
hoofdstuk gedoeld op de ruimte die zit tussen a) de norm die bij voorkeur moet worden
gehaald: de voorkeursnorm en b) de norm waar in ieder geval aan moet worden voldaan: de

1084 Denk aan de termen ‘grenswaarden, ‘richtwaarden’, ‘voorkeursgrenswaarden’, ‘interventiewaarden’ etc.
Zie hoofdstuk 4, par. 3.
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ondergrens.1085 Daarbij mag van de ‘voorkeursnorm’ worden afgeweken; zowel soepeler (tot aan
de ondergrens, de norm waar in ieder geval aan moet worden voldaan) als strenger.1086

Met bandbreedte
De huidige omgevingswetgeving biedt verschillende voorbeelden van milieukwaliteitsnormstelling waarbij binnen een bij wet of amvb aangegeven bandbreedte op lokaal niveau
kan worden afgeweken van de wettelijke norm. Welk orgaan bevoegd is tot vaststelling van de
afwijkende norm, verschilt. Een voorbeeld biedt zoals gezegd de Wet geluidhinder waarin een
systeem van voorkeursgrenswaarden en hogere waarden voor de geluidsbelasting afkomstig
van industrie en (spoor)wegen is neergelegd.1087 B en W hebben de bevoegdheid om per
geluidgevoelig object bij besluit een afwijkende hogere waarde vast te stellen, waarbij een
verzwaarde motiveringsplicht geldt.1088 De hoogte van de hogere waarde is begrensd. In de Wgh
zijn hiervoor maximale waarden gegeven. Hoewel deze wet buiten de scope van de problematiek
van de compacte stad valt, 1089 is het aardig om op deze plaats ook te wijzen op de Wet geurhinder
en veehouderij. Deze wet illustreert immers het systeem van milieukwaliteitnormstelling met
afwijkingsmogelijkheden binnen een bandbreedte op duidelijke wijze.1090

Zonder bandbreedte
Van normstelling waarvan kan worden afgeweken zonder dat daarbij een bandbreedte wordt
gegeven, kent het huidige omgevingsrecht en beleid talrijke voorbeelden. Daarbij kan een
nadere indeling worden gemaakt naar normen waarbij de bestuurlijke afwegingsruimte wordt
gevonden in:
a) de (juridische) grondslag van de norm,
b) het type norm en
c) in bijzondere wetgeving.
Bij de normen onder a) kan worden gedacht aan de normen die zijn opgenomen in circulaires of
deskundigheidsrichtlijnen, zoals de normstelling voor industrielawaai. Deze normstelling heeft

1085

Sommigen zouden hier wellicht weer eerder de term ‘bovengrens’ hanteren. Ik kies voor de term
ondergrens, als ware het een grens waar niet doorheen kan worden gezakt.

1086 In die zin is de regeling in de Wet geurhinder en veehouderij bijzonder: daar is ook een bovengrens aan
de bandbreedte gesteld om de bestaande uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderijsector niet te
beperken, zie o.a. Kamerstukken II 2005/06, 30 453, nr. 3, p. 6 en nr. 9, p. 18, zie ook hoofdstuk 4, par. 7.
1087

Zie hoofdstuk 4, par. 6.3.1.

1088 Art. 110a lid 5 Wgh.
1089 De Wet geurhinder en veehouderij is met name van toepassing in agrarische gebieden.
1090 Zie hoofdstuk 4, par. 7.

301

6

geen wettelijke status en is in beginsel dan ook niet juridisch bindend. Het bevoegd gezag heeft
ruimte voor een eigen normstelling op het lokale niveau en heeft een eigen motiveringsplicht bij
de beoordeling of sprake is van een aanvaardbaar niveau van milieubescherming. Dit neemt niet
weg dat als deze normen de meest recente aanvaarde milieuhygiënische inzichten verwoorden,
het bevoegd gezag vanuit een oogpunt van zorgvuldige besluitvorming deze buitenwettelijke
normstelling hierbij zal betrekken. In de praktijk zien we dat bepaalde richtlijnen (zoals
de handreiking industrielawaai en de richtlijnen over lichthinder) bijna standaard worden
gehanteerd.
Bij de normstelling onder b) betreft het wel wettelijke normen, maar wordt de flexibiliteit
bepaald door het type norm. Een voorbeeld biedt de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico
zoals opgenomen in het Besluit externe veiligheid risico inrichtingen. Deze oriëntatiewaarde
betreft een verantwoordingsplicht voor het bevoegd gezag; afwijken van de waarde is mogelijk,
mits dit goed wordt gemotiveerd. Daarbij is geen ondergrens gegeven. Ook kan worden
gedacht aan de normstelling in de vorm van ‘richtwaarden’, hoewel dit type norm iets lastiger
is te plaatsen. Van een richtwaarde mag in geval van ‘gewichtige redenen’ worden afgeweken
en biedt daarmee bestuurlijke afwegingsruimte. In het geval een richtwaarde is ‘gekoppeld’ aan
een grenswaarde - dat wil zeggen de richtwaarde geeft de voorkeursnorm aan, waarvan onder
voorwaarden mag worden afgeweken tot aan de grenswaarde - is er sprake van een zekere mate
van bandbreedte. Zo was het systeem in hoofdstuk 5 Wm oorspronkelijk bedoeld. Bij de externe
veiligheidsregelgeving zien we evenwel een andere koppeling: het type norm is gekoppeld aan
de aard van het te beschermen object. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de risiconorm
als richtwaarde en voor kwetsbare objecten geldt diezelfde risiconorm als grenswaarde. In
zo’n geval is er bij de richtwaarde geen sprake van een bandbreedte; voor beperkt kwetsbare
objecten kan van de norm worden afgeweken zonder dat daarbij een ondergrens is aangegeven.
Bij de bijzondere wetgeving waarop wordt gedoeld onder c) kan worden gedacht aan
de Interimwet stad-en-milieubenadering. Deze wet biedt de mogelijkheid tot het onder
voorwaarden afwijken van milieukwaliteitsnormen zonder dat daarbij een ondergrens of
bovengrens wordt gegeven. Met deze speciale wetgeving kan de bandbreedte die hierboven
is benoemd weer worden ‘doorbroken’. Zo kan ook van de ‘harde’ hogere waarden van de
Wgh worden afgeweken. Er past overigens wel enige nuancering bij de opmerking dat er
geen ondergrenzen worden gesteld; de Interimwet-stad-en-milieubenadering staat niet toe
dat wordt afgeweken van de zogenoemde ‘binnenwaarde’ en ook stellen Europeesrechtelijke
verplichtingen een grens aan de afwijkingsmogelijkheden.1091 Een ander voorbeeld biedt de
regeling van de Wet plattelandswoningen,1092 waarbij voormalige agrarische bedrijfswoningen
1091

Denk bijvoorbeeld aan de Europese grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Bij deze normen zal er
dus geen sprake kunnen zijn van een ‘flexibel eindpunt’.

1092 Zie hoofdstuk 5, par. 7.
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worden uitgesloten van de bescherming tegen geur en geluid van het bijbehorende bedrijf. Ook
daarbij is geen ‘ondergrens’ van de afwijking gegeven.

2.2.2 Flexibel eindpunt: risico’s
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat hoe meer flexibiliteit er bij de normstelling
zelf wordt geboden, hoe meer bestuurlijke afwegingsruimte het bevoegd gezag heeft bij de
toepassing van de norm. Er kleven evenwel ook risico’s aan deze methode van flexibiliteit
(zowel met als zonder bandbreedte).

Onoverzichtelijkheid, nut en noodzaak
Allereerst kan hier worden gewezen op de veelheid aan mogelijkheden van flexibiliteit van
de norm zelf die in het bestaande omgevingsrecht worden geboden. Het hierboven gegeven
overzicht van flexibiliteit bij de normstelling (met of zonder bandbreedte) laat dit reeds zien.1093
Dit komt de overzichtelijkheid van de normstelling niet ten goede.
Hierbij speelt ook de vraag naar de noodzaak van het bieden van (extra) mogelijkheden tot
afwijking van normstelling op het lokale niveau. Er is maar weinig toepassing gegeven aan de
afwijkingsmogelijkheden die door de Interimwet stad-en-milieubenadering wordt geboden.1094
Veelal lukt het gemeenten om alsnog binnen de bestaande normen oplossingen te vinden. Ook
aan de afwijkingsmogelijkheden van de Crisis- en herstelwet wordt nog maar weinig toepassing
gegeven (hoewel het daar gaat om een tijdelijke afwijking).1095 Bovendien heeft de specifieke
wetgeving, zoals de Interimwet stad-en-milieubenadering, voor diverse milieucomponenten
wat betreft de afwijkingsmogelijkheden weinig betekenis, bijvoorbeeld omdat de betreffende
milieukwaliteitsnormen zijn opgenomen in circulaires of richtlijnen of omdat het normen
betreft met een Europeesrechtelijke achtergrond. Geconstateerd moet worden dat deze
afwijkingsmogelijkheden vooral worden toegepast ten aanzien van geluidhindernormen. Dit
betekent dat aparte wettelijke ‘vehikels’ worden opgetuigd voor afwijking van normstelling in
algemene zin, terwijl de toepasbaarheid in de praktijk beperkt is. Het systeem van normstelling
wordt daardoor ondoorzichtig.

Rechtsonzekerheid
Een met het bovenstaande samenhangend risico is dat het creëren van meer flexibiliteit
bij de milieukwaliteitsnormstelling leidt tot rechtsonzekerheid bij initiatiefnemers en derdebelanghebbenden. Het lokale bevoegde gezag, veelal op gemeentelijk niveau, wordt immers
meer ruimte geboden om een eigen afweging te maken ten aanzien van de toepasselijke

1093

Dit overzicht volgt uit hoofdstuk 4 en 5 van dit boek.

1094 Zie hoofdstuk 5, par. 6.
1095 Zie hoofdstuk 5, par. 8.4.
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normen in een bepaald gebied. Indien het vaststellen van lokale milieukwaliteitsnormen niet
met voldoende waarborgen is omgeven, kan dit leiden tot rechtsonzekerheid (zie hierna).

Normopvulling
Het belangrijkste risico bij het bieden van een bandbreedte is mijns inziens dat (te) vaak wordt
gekozen voor de norm die de ondergrens aangeeft. Er is dan een risico dat de motiveringsplicht in
de praktijk niet veel voorstelt. Het risico wordt vergroot doordat er niet altijd bestuursrechtelijke
rechtsbescherming wordt geboden, zoals bij de afwijkende normen die worden vastgesteld in
een verordening, zoals de geurverordening,1096 of bij amvb, zoals bij de ontwikkelingsgebieden
op basis van de Crisis- en herstelwet.1097
Normopvulling hoeft niet erg te zijn; de uiterste normen zijn immers niet voor niets
aangegeven en bieden naar men mag aannemen, in voorkomende gevallen een voldoende
milieukwaliteit. Het bieden van een bandbreedte zou echter niet tot gevolg mogen hebben
dat de ‘ruimste’ norm steeds leidend wordt. De bandbreedte is dan immers niet doelmatig; het
instrument dient naar behoren te worden ingezet. Dit past ook niet bij de uitgangspunten van
het milieurecht, waaronder het bieden van een zo hoog mogelijke bescherming van het milieu
en het voorkomen van een verslechtering van de milieukwaliteit.

Afwijkingsmogelijkheden met onvoldoende waarborgen omkleed
In de Interimwet stad-en-milieubenadering is er juist expliciet voor gekozen om geen maximum
te stellen aan de normafwijking. In de MvT wordt er op gewezen dat het stellen van een
maximum ‘met zich brengt dat dit maximum ook wordt gehanteerd (normopvulling) wanneer dit
niet noodzakelijk is.’1098 Hoewel er inderdaad geen risico is op normopvulling (er wordt immers
geen ondergrens gegeven), is er mijns inziens wel een risico dat niet de vanuit het oogpunt
van de fysieke leefomgeving optimale milieunorm wordt gesteld. Van belang is immers dat de
normafwijking met voldoende (procedurele en inhoudelijke) waarborgen is omkleed. In hoofdstuk
5 is gebleken dat bij de afwijkingsmogelijkheden van de Interimwet stad-en-milieubenadering
en de Crisis-en-herstelwet deze waarborgen niet in alle gevallen voldoende zijn. Zo is bij de
Interimwet stad-en-milieubenadering niet gegarandeerd dat sprake is van een verbeterde en
gelijkblijvende milieukwaliteit indien de compensatie wordt gezocht buiten het terrein van de
milieukwaliteit, bijvoorbeeld het verbeteren van de sociale veiligheid. Ook biedt deze wet geen
garantie dat de compensatie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit laatste punt, en dan met
name de afdwingbaarheid van maatregelen door derden, is ook een risicopunt bij de regeling

1096 Het advies van de Raad van State ten aanzien van de geurverordening was kritisch op dit punt,
Kamerstukken II 2005/06, 30 453, nr. 4, p. 6 en 7. Het advies is niet opgevolgd.
1097

Overigens is exceptieve toetsing door de bestuursrechter wel mogelijk.

1098 Kamerstukken II 2004/05, 29 871, nr. 3, p. 23.
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inzake ontwikkelinggebieden van de Crisis- en herstelwet waarbij er sprake is van (tijdelijke)
normafwijking.1099

2.2.3 Flexibel eindpunt: waar naar toe?
Meer afwegingsruimte voor het lokale bestuur kan worden gevonden in de methode waarbij
de norm een ‘flexibel eindpunt’ is; op het lokale niveau kan een afwijkende, gebiedsspecifieke,
norm worden vastgesteld. Normstelling waarbij sprake is van een flexibel eindpunt bergt echter
het risico in zich dat de milieukwaliteit verslechtert en de normen uiteindelijk nog maar weinig
waarde hebben. Mijns inziens zou een regeling waarbij flexibiliteit bij de normstelling wordt
geboden dan ook op de volgende uitgangspunten moeten zijn gebaseerd.

I Uniform systeem van flexibiliteitsmogelijkheden bij de
normstelling zelf

6

Om tegemoet te komen aan het risico van onoverzichtelijke normstelling zou mijn voorkeur
uitgaan naar het kiezen voor een meer uniform systeem. Deze uniformiteit kan in ieder geval
worden gevonden door een meer eenduidig gebruik van begrippen.1100 Ook kan meer uniformiteit
worden bereikt door niet duidelijk verklaarbare verschillen in het beschermingsbereik van de
normen op te heffen.1101
Daarbij zou mijn voorkeur uitgaan naar het bieden van afwegingsruimte voor het lokale
bevoegde gezag binnen wettelijke bandbreedtes. Deze bandbreedtes zouden bij de individuele
milieukwaliteitsnormen moeten worden aangegeven. De bandbreedte betreft, zoals in par.
2.2.1 aangegeven, de ruimte tussen de voorkeursnorm en de ondergrens. Slechts binnen
deze bandbreedtes is er ruimte voor een (bestuurlijke) afweging, waarbij een strengere
normstelling in beginsel altijd mogelijk zou moeten zijn. De breedte van de ‘band’ zal per
sectorale norm vanzelfsprekend kunnen verschillen. Het gaat veelal om kwantitatieve normen
die per beleidsterrein worden gesteld. In hoeverre de huidige bandbreedtes nog verder kunnen
opgerekt (of juist moeten worden ingeperkt) zou nader moeten worden bekeken.1102 Bij het
bepalen van de hoogte van de norm is mijns inziens ook van belang of de randvoorwaarden
om tot een goede afweging te komen deugdelijk zijn. Ook is voorstelbaar dat voor bepaalde

1099 Zie hoofdstuk 5, par. 8.4 en zie ook hierna par. 2.3 (flexibel onderweg).
1100

Zie ook Rli (2015), p. 37.

1101

Zie over het verschil in beschermingsbereik hoofdstuk 4.

1102

Zie in dit verband het rapport van het RIVM (2014), waarin onder meer de onderbouwing van de
bestaande normstelling is onderzocht en op welke wijze deze kan worden verbeterd. Dat over de hoogte
van de ondergrenzen kan worden gediscussieerd, blijkt ook uit de reacties op consultatieversie van de
Aanvullingswet geluid. In de reacties wordt aangegeven dat zonder deugdelijke onderbouwing voor een te
soepele geluidnormstelling wordt gekozen, zie Geerdink (2016), par. 5.
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type gebieden al op rijksniveau wordt gedifferentieerd in de ondergrens (denk aan de
zeehavennorm die we nu kennen van de Wet geluidhinder). De keuze voor een bandbreedte bij
de afzonderlijke milieukwaliteitsnormen betekent dus ook dat ik er vanuit ga dat er sectorale
milieukwaliteitsnormen blijven bestaan; per sectorale norm (geluid, geur, externe veiligheid
etc.) wordt de bandbreedte en daarmee de afwijkingsmogelijkheden gegeven. De keuze
voor een dergelijk uniform stelsel sluit ook aan bij de door de Rli gepresenteerde structuur
van normstelling, waarbij wordt uitgegaan van een getrapte benadering van normstelling.1103
Daarbij wordt in aflopende volgorde uitgegaan van een aanvaardbare kwaliteit, een afweegbare
kwaliteit en een afwijkende kwaliteit. De laatste trede die ziet op de afwijkende kwaliteit zou
ik evenwel niet willen nemen voor zover het de permanente afwijking van normen betreft met
behulp van een zogenoemde balansbepaling.
Het werken met bandbreedtes moet mijns inziens ook inhouden dat er geen mogelijkheden
worden geboden om alsnog in bijzondere omstandigheden weer permanent af te wijken van
de ondergrenzen van de norm. De ervaringen met de Interimwet stad-en-milieubenadering
laten ook de weinige noodzaak tot een dergelijke afwijkingsmogelijkheid zien. Indien een
ondergrens is vastgesteld moet daar niet permanent van kunnen worden afgeweken. In die
zin is er dan sprake van een uniform systeem. Wel is voorstelbaar dat een programmatische
aanpak kan worden toegepast bij het bereiken van de norm, waarbij tijdelijk een afwijking van
de ondergrens wordt toegestaan. Bij de norm zelf zou moeten zijn aangegeven of hiertoe een
mogelijkheid bestaat. Daarbij is van belang dat een termijn wordt gesteld om aan de norm
te voldoen. Hier ga ik nader op in in par. 2.3 bij ‘flexibel onderweg’ waar wordt ingegaan op
de programmatische aanpak. De permanente afwijking van normen heeft overigens bij de
totstandkoming van de Omgevingswet in verschillende vormen in de belangstelling gestaan.
Het is goed om daar nog kort op in te gaan.

Positieve evenredigheid, balansbepaling
Bij de voorbereidingen van de Omgevingswet bestond de idee om een afwijking van normen
mogelijk te maken onder de noemer van het beginsel van ‘positieve evenredigheid’. Dit nieuwe
uitgangspunt werd aangekondigd als een vervanging van de mogelijkheden om bestuurlijke
afwegingsruimte te creëren die thans worden geboden door de Interimwet stad-enmilieubenadering en de Crisis- en herstelwet.1104 Het uitgangspunt van positieve evenredigheid
behelsde de introductie van een algemene overkoepelende norm ‘het belang van de
leefomgeving’. Beoogd werd om het bevoegd gezag de mogelijkheid te bieden om in specifieke
situaties aan deze algemene norm te toetsen en niet aan de specifieke toetsingskaders. Daarbij
1103

Rli (2015), p. 37 e.v.

1104

Bijlage 3 bij Kamerstukken II 2011/12, 33 118, nr. 3, Werking van het stelsel van de Omgevingswet.
Achtergrondnotitie bij de kabinetsbrief Stelselwijziging Omgevingswet, p. 22.
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mag worden afgeweken van normen, mits, zo stelde de Minister, bepaalde belangen hierdoor
niet onevenredig worden benadeeld. Positieve evenredigheid zou derhalve de mogelijkheid
bieden om ten behoeve van een project wettelijke (milieu)normen opzij te zetten, zolang
het belang van de leefomgeving in zijn geheel zich daar niet tegen verzet.1105 In de literatuur
is veel kritiek geweest op dit concept.1106 Zo wees Schueler er op dat hij niet voor zich ziet
hoe de rechter zo’n afweging (bijvoorbeeld geluid tegen geur of tegen uitzicht) zou kunnen
toetsen op een systematische en voorspelbare wijze.1107 Ik onderschrijf de kritiek. Een dergelijk
vaag omschreven ruime bevoegdheid tot normafwijking is mijns inziens ongewenst. Wat is
immers nog de waarde van wettelijke normen indien daar zonder veel waarborgen van af mag
worden geweken.1108 De Raad van State wees er eerder al op dat een ‘carte-blanche-bepaling’
die afwijking van geldende voorschriften mogelijk maakt voor zover het bevoegd gezag dat
goeddunkt te zeer afbreuk doet aan de rechtszekerheid.1109 Het uitgangspunt van de positieve
evenredigheid lijkt echter zeer op een dergelijke carte-blanche bepaling. Uiteindelijk is er
voor gekozen om het uitgangspunt van de positieve evenredigheid niet op te nemen in de
Omgevingswet. In de MvT wordt opgemerkt dat:
‘een dergelijke regel tal van uitzonderingen zou krijgen als gevolg van EU-verplichtingen,
bovenregionale belangen, de keuze voor landelijke uniformiteit of omdat het normenstelsel
van de Omgevingswet op veel deelgebieden al bestuurlijke afwegingsruimte zal bieden. Na
bestudering van de mogelijkheden bleek dat alleen bepaalde normen voor bodem en geluid
in aanmerking zouden komen voor een aanvullende generieke afwijkingsmogelijkheid. Juist
voor bodem en geluid wordt op dit moment de regelgeving inhoudelijk vernieuwd voordat
deze wordt ingebouwd in de Omgevingswet. Daarbij wordt ingezet op inwerkingtreding van
de nieuwe regelgeving op dezelfde datum als de Omgevingswet. Dit kan de vereiste flexibiliteit
bieden.’1110

Deze keuze sluit aan bij mijn uitgangspunt om bij de normstelling te werken met bandbreedtes,
zonder dat er bijzondere mogelijkheden worden geboden om permanent af te wijken van
de ondergrenzen van de norm. De gedachte aan een vorm van ‘positieve evenredigheid’ is

1105

Daarbij zouden wel ondergrenzen worden gesteld, zoals verplichtingen die uit het Europese recht
voortvloeien, Kamerstukken II 2011/12, 33 118, nr. 3, p. 18 en Achtergrondnotitie, p. 22.

1106

Zie o.a. Schueler (2012), p. 241, Tolsma (2012), par. 2.2 en Backes (2012), p. 46-50 en Schlössels (2013).
Schlössels spreekt in dit verband van het ziektebeeld ‘integralitis’.

1107

Schueler (2012), p. 241.

1108

Zie eerder Boeve (2013), p. 94 e.v.

1109

Advies Raad van State over de herziening van het omgevingsrecht d.d. 25 januari 2012, no. W14.11.0341/IV,
p. 19 (via www.raadvanstate.nl).

1110

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 267-268.
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evenwel nog steeds actueel. In het advies van de Rli van december 2015 wordt voorgesteld
om bij daarvoor in aanmerking komende regels (zoals instructieregels voor geluid, geur,
bodem en wellicht externe veiligheid) een zogenaamde ‘balansbepaling’ op te nemen.1111 Die
balansbepaling zou een afwijking van normen mogelijk moeten maken indien een eindresultaat
wordt bereikt dat per saldo gelijk of beter is dan zonder afwijking het geval is. De bepaling
zou alleen in uitzonderlijke situaties moeten worden gebruikt. Bovendien zou er advies moeten
worden gevraagd aan een onpartijdig, belangeloos team van adviseurs (het kwaliteitsteam). De
Rli doet ook een tekstvoorstel voor de balansbepaling:
‘Het gemeentebestuur kan in concrete gevallen na een brede belangenafweging afwijkende
kwaliteit aanvaarden als het eindresultaat van het project, mede op basis van het advies van
het kwaliteitsteam, per saldo leidt tot een gelijke of betere kwaliteit van de leefomgeving.’1112

Hoewel in een voetnoot in het advies wordt benadrukt dat de balansbepaling een beperktere
strekking heeft dan de eerder bedachte ‘positieve evenredigheidsbepaling’ is het verschil niet
direct duidelijk, behalve dat de balansbepaling onderdeel is van de breder doordachte getrapte
structuur van normstelling en - als ik het goed begrijp – bij een specifieke kwaliteitsnorm zou
moeten worden opgenomen.1113 De ‘positieve evenredigheidsbepaling’ zou daarentegen in
brede zin zijn gaan gelden. De nadelen van de positieve evenredigheidsbepaling gelden mijns
inziens evenwel net zozeer voor de voorgestelde balansbepaling. Ook door middel van deze
bepaling worden onevenwichtige grootheden tegen elkaar afgewogen, zonder dat daarbij een
ondergrens van afwijking is aangegeven.1114 Het is de vraag of de belangen van derden daarbij
voldoende kunnen worden geborgd.1115 Ik ben er daarbij niet direct van overtuigd dat advies van
een onafhankelijk ‘kwaliteitsteam’ hierbij zodanige waarborgen kan bieden dat het voldoende
motivering biedt voor het afwijken van ondergrenzen.1116 Mijn voorkeur blijft dan ook uitgaan
naar een systeem van bandbreedtes, met ondergrenzen waar niet permanent van kan worden
afgeweken.

1111

Rli (2015), i.h.b. p. 43.

1112

Rli (2015), p. 43.

1113

En de aanvulling van het advies van het kwaliteitsteam.

1114

Zie ook mijn opmerkingen bij de Interimwet stad-en-milieubenadering, hoofdstuk 5, par. 6.

1115

Nijmeijer (2016a), p. 1-3 en Nijmeijer (2016b) waarin hij betoogt dat de balansbepaling extra procedurele
lasten kan uitlokken.

1116

In het advies wordt in dit verband op een voorbeeld gewezen in de provincie Noord-Brabant van een
‘meerwaardeteam’ met ‘een vergelijkbare rol’. Een zoektocht op internet levert niet veel informatie op
welke rol bij welke besluitvorming dit meerwaardeteam heeft.
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Bandbreedte bij welke normen?
Kijken we nader naar de specifieke normen zoals besproken in hoofdstuk 4 van dit boek dan moet
wel worden erkend dat niet alle normen zich lenen voor een ‘flexibel eindpunt’ in de vorm van
een norm met bandbreedte. Indien het normen betreft die voortvloeien uit Europeesrechtelijke
verplichtingen, zoals de luchtkwaliteitsnormen, is er slechts ruimte voor een bandbreedte voor
zover de richtlijn dit toestaat. Bovendien gelden de luchtkwaliteitsnormen voor het gehele
grondgebied. Een gebiedsspecifieke afwijking kan ten aanzien van die luchtkwaliteitsnormen
alleen voor zover strengere normen worden gesteld. Dit is anders voor de milieukwaliteitsnormen
met een nationale achtergrond, zoals de normen op het gebied van geluidhinder en externe
veiligheid. Hier is voorstelbaar dat bandbreedtes, indien wenselijk en aanvaardbaar, worden
aangegeven bij de individuele milieukwaliteitsnormen.
Lastiger is dit voor de normen die in par. 2.2.1 van dit hoofdstuk zijn gecategoriseerd onder
a en b (onder het kopje ‘normen zonder bandbreedte). Dat wil zeggen de normen waarbij
de afwegingsruimte wordt gevonden in a) de grondslag van de norm, zoals de normen in
handreikingen en circulaires of b) het type norm, zoals de oriëntatiewaarde. Een strikte invoering
van een systeem van normstelling met bandbreedtes zou kunnen leiden tot een beperking
van bestuurlijke afwegingsruimte ten opzichte van het huidige recht. Het zou betekenen dat
normen opgenomen in circulaires moeten worden vastgesteld als juridisch bindende norm, met
bandbreedte (bij amvb, provinciale verordening) en dat bij (alle) richtwaarden een ondergrens
voor de afwijking zou moeten worden aangegeven. Vanuit een oogpunt van uniformiteit,
voorspelbaarheid en inzichtelijkheid van regelgeving zou dit een goede stap zijn en dit zou dan
ook voor de verschillende normen nader moeten worden onderzocht. Erkend moet evenwel
worden dat dit gelet op de wens van flexibiliteit niet in alle gevallen een reële optie zal zijn
en ook niet nodig. Voor die gevallen kan mijns inziens echter wel worden aangesloten bij de
waarborgen die kunnen worden gesteld om vanuit het oogpunt van fysieke leefomgeving de
optimale norm te kiezen (zie hierna onder II en III). Dit geldt dan niet alleen voor normen met
bandbreedte, maar ook indien normen zonder bandbreedte worden gesteld.

II Voldoende procedurele voorwaarden
Een belangrijke waarborg is dat bij de totstandkoming (of het vaststellen van) de norm een
gebiedsspecifieke afweging kan worden gemaakt, waarbij milieubelangen en ruimtelijke
belangen kunnen worden afgewogen. Er is een integrale afweging nodig om de hoogte van
de norm te kunnen bepalen bij de toepassing van de afwijking. Hierbij kan de vraag onder
ogen worden gezien in hoeverre compensatie een rol kan spelen bij de bepaling van de hoogte
van de norm. Ook kan dan worden beoordeeld op welk gebiedsniveau de norm moet worden
vastgesteld met het oog op de verdeling van de milieugebruiksruimte (voor bijvoorbeeld het
gehele grondgebied van de gemeente of slechts voor een deel). Het bestemmingsplan, en in de
toekomst het omgevingsplan, zal in dit verband een centraal instrument kunnen zijn.
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Tegen de vaststelling van de gebiedsspecifieke norm zal mijns inziens rechtsbescherming
moeten openstaan. De motivering van de gebiedsgerichte norm is immers van groot belang
voor de legitimiteit. Inhoudelijk zal moeten worden beargumenteerd welke afwijkende lokale
norm, na afweging van belangen, wordt gesteld. Aangezien bij die afweging de kwaliteit van
de leefomgeving een grote rol speelt, ligt het mijns inziens voor de hand rechtsbescherming
open te stellen.

III Voorkomen normopvulling en realiseren zo hoog mogelijk niveau
van milieubescherming
Belangrijke waarborgen bij een systeem van flexibele normstelling zijn naar mijn mening dat het
systeem gericht moet zijn op het voorkomen van (onnodige) normopvulling en het realiseren
van de hoogst mogelijke (milieu)kwaliteit.1117
Een eerste stap om te voorkomen dat de norm wordt gekozen die de ondergrens aangeeft
is een logische, namelijk dat voorafgaande aan het besluit een belangenafweging plaatsvindt,
waarbij de keuze voor de hoogte van de norm een expliciete plaats krijgt. In de wettelijke
regeling zou daarbij een verplichting moeten worden opgenomen tot motivering van het
vaststellen van een norm die afwijkt van de voorkeursnorm. De stad-en-milieubenadering (stap
1 en 2) zou als model kunnen worden gebruikt voor het vormgeven van de elementen waaruit
een dergelijke motivering zou moet bestaan. Indien op basis van de belangenafweging niet
wordt gekozen voor de voorkeursnorm, zou nog aan andere verplichtingen kunnen worden
gedacht om normopvulling te voorkomen en een verbetering van de milieukwaliteit in de tijd te
bereiken.
Bij het voorkomen van normopvulling gaan de eerste gedachten uit naar het bekende standstillbeginsel, waarbij de feitelijke milieukwaliteit van een gebied in de plaats treedt van de in
de norm aangegeven kwaliteit, indien die feitelijke milieukwaliteit beter is dan de norm. In
hoofdstuk 4 is reeds geconcludeerd dat een strikte toepassing van dit stand-stillbeginsel zoals
opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wm moeilijk toepasbaar is in de praktijk. Mijns inziens zou
dan ook naar andere oplossingen kunnen worden gezocht, waarbij het stand-stillbeginsel wel als
richtinggevend kan worden beschouwd. Daarbij zou ook een verbetering van de milieukwaliteit
in de tijd, voor zover dit mogelijk is, in het systeem moeten worden ingebakken. Om toepassing
te geven aan beide uitgangspunten zijn verschillende varianten denkbaar.

1117
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Driessen en Schueler wezen in dit verband al op ‘de geringe optimaliteit’ van het beleid. Zij merken op:
‘normen in het milieu- en natuurbeleid zorgen weliswaar voor een aanvaardbaar basisniveau, maar vaak
niet veel meer dan dat.’, Driessen & Schueler (2011), p. 261.
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a. Als eerste variant kan worden gedacht aan een aanpassing van de regeling zoals in
de Wm is opgenomen. In de Wm is een bepaling opgenomen die ertoe verplicht bij de
vaststelling van een milieukwaliteitsnorm een termijn aan te geven voor het verstrijken
waarvan moet worden beoordeeld in hoeverre deze norm herziening behoeft. Indien
de norm niet zodanig is dat er verwaarloosbare risico’s zijn voor het milieu, dient deze
periodieke herziening minimaal eens in de acht jaar plaats te vinden (art. 5.1 lid 5 Wm).
Er is geen sanctie op het niet nakomen van deze bepaling.1118 Wanneer op gemeentelijk
niveau een, binnen de gegeven bandbreedtes, afwijkende milieukwaliteitsnorm wordt
gesteld zou een verplichting tot het regelmatig bezien en indien mogelijk actualiseren
van de norm op het lokale niveau naar mijn mening nodig zijn. Daarbij onderken ik dat
actualiseringsverplichtingen in het omgevingsrecht vaak juist een discussiepunt zijn of
niet goed tot uitvoering komen. Onbekend zijn actualiseringsverplichtingen, met name
in het milieurecht, evenwel niet. Indien meer lokale afwegingsruimte wordt geboden (en
meer flexibiliteit) is een dergelijke verplichting tot het toetsen en zo nodig aanpassen
van de norm mijns inziens onmisbaar gelet op het uitgangspunt van het realiseren van
de hoogst mogelijke milieukwaliteit. Hiervoor kan een wettelijke voorziening worden
getroffen in de vorm van instructieregels.1119 In het kader van de rechtsbescherming
kan deze verplichting door belanghebbenden worden afgedwongen door te verzoeken
om wijziging van het plan, waarin de norm is opgenomen.
b. 
Een tweede variant is het verplichten tot een voortschrijdende milieukwaliteitsnormstelling, waarbij reeds bij vaststelling van de norm meerdere ondergrenzen
worden gesteld die in de loop der tijd steeds strenger worden.1120 Een dergelijke
voortschrijdende normstelling zien we ook in de Europese regelgeving (bijvoorbeeld
ten aanzien van de luchtkwaliteitsnormen). Nadeel van een dergelijke methode is
dat op voorhand moet kunnen worden voorzien tot hoever de norm kan worden
aangescherpt. Anders kan immers op enig moment een niet uitvoerbare of haalbare
norm gaan gelden. Deze variant is dan ook eigenlijk alleen geschikt indien op voorhand
duidelijk is dat de norm moet worden aangescherpt. Bijvoorbeeld als de norm met het
oog op gezondheidsrisico’s nog niet streng genoeg (maar op moment van vaststelling
de strengste norm nog onuitvoerbaar is en er tijd nodig is om maatregelen te treffen)
of wanneer sprake is van internationale verplichtingen.
De twee varianten kunnen mijns inziens naast elkaar bestaan. Daarbij is echter niet elke variant
in elke situatie de meest aangewezen variant.
1118

Dit kan leiden tot een slechte naleving, zie Spaans (2002), p. 135 en 360.

1119

Vgl. bijvoorbeeld ook de bepaling in art. 53 Besluit bodemkwaliteit waarin de verplichting tot een
tienjaarlijkse heroverweging is opgenomen, zie hoofdstuk 5, par. 8.5.

1120

Zie ook voorstel Spaans (2002), p. 360-361.
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• Variant a (verplichte periodieke toetsing en zo nodig herziening van de norm) lijkt in alle
gevallen waarbij niet wordt gekozen voor de voorkeursnorm aangewezen.
• Variant b (voortschrijdende normstelling) zal in de meerderheid van de gevallen
niet toepasbaar zijn, maar is de aangewezen weg indien bijvoorbeeld sprake is van
gezondheidsrisico’s of internationale verplichtingen.
De mogelijkheid tot een aanscherping van de norm hangt overigens samen met de mogelijkheid
om hier ook daadwerkelijk uitvoering aan te geven door bestaande rechten te kunnen beperken
(zie Flexibel onderweg, par. 2.3)

2.3 Flexibel onderweg
2.3.1 Voorbeelden van deze methode
Een andersoortige flexibiliteit dan de in par. 2.2 omschreven methode, is die waarbij de
wijze waarop de norm wordt bereikt flexibiliteit biedt. Het eindresultaat staat daarbij
vast, namelijk het tijdig voldoen aan de grenswaarden of doelstellingen. Daarbij kunnen
twee varianten worden onderscheiden. De eerste variant betreft die waarbij rechtstreeks
in samenhang met het te realiseren project milieugebruiksruimte wordt gecreëerd door
verbetermaatregelen1121 te treffen. Voorbeelden van deze variant zijn de projectsaldering bij
luchtkwaliteit en het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan of
de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.1122 De flexibiliteit wordt
geboden doordat de nadelige effecten van de ruimtelijke ontwikkeling worden opgeheven door
de samenhangende verbetermaatregel. Ondanks dat de ontwikkeling leidt tot of bijdraagt
aan een overschrijdingssituatie kan deze daardoor toch doorgang vinden. Bij deze variant
wordt het creëren van milieugebruiksruimte dus gekoppeld aan het specifieke ruimtelijke
project. Een tweede variant is die waarbij een meer gebiedsgerichte aanpak voorop staat.
De verbetermaatregelen hoeven niet rechtstreeks met de nieuwe ontwikkeling in relatie te
staan, maar er is sprake van een programmatische aanpak waarbij verontreinigingsbronnen
en verbetermaatregelen in een gebied tegen elkaar worden afgewogen. Deze afweging
vindt op een zodanige wijze plaats dat normen en doelstellingen tijdig worden gehaald.
Voorbeelden van deze methode zijn de programmatische aanpak bij luchtkwaliteit en de
ontwikkelingsgebieden in het kader van de Crisis- en herstelwet.1123 Deze voorbeelden laten zien
dat de programmatische aanpak zowel kan worden toegepast op een specifiek milieuaspect

1121

De term ‘verbetermaatregelen’ in deze context is afkomstig van Nijmeijer en geeft mijns inziens goed
aan dat het gaat om een breed pakket van maatregelen; het gaat zowel om maatregelen waarvoor
publiekrechtelijke besluitvorming nodig is, als om enkel feitelijke maatregelen, Nijmeijer (2012), p. 104.

1122

Zie hoofdstuk 5, par. 5.2.

1123

Zie hoofdstuk 5, par. 8.
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of norm (bijvoorbeeld luchtkwaliteit) als ten aanzien van meerdere milieuaspecten of normen
(zoals bij de ontwikkelingsgebieden).1124 De flexibiliteit wordt bij deze methode geboden
doordat de toetsing aan de milieukwaliteitsnormen niet plaats vindt op vergunningenniveau
en de verbetermaatregelen niet rechtstreeks hoeven te zijn gekoppeld aan de te realiseren
ruimtelijke ontwikkeling; de toetsing en koppeling vindt plaats op plan of programmaniveau.
Dat maakt dat een herverdeling van de gebruiksruimte binnen een gebied mogelijk is. Ook
hoeft gedurende de looptijd van het programma of plan niet te worden gewacht met het
toestaan van projecten tot de verbetermaatregelen zijn getroffen, als de norm of doelstelling
uiteindelijk maar (tijdig) wordt behaald.

2.3.2 Flexibel onderweg: risico’s
Beide bovenomschreven varianten van ‘flexibel onderweg’ komen tegemoet aan de
behoefte van bestuurders om meer ruimte voor eigen afwegingen te creëren. Daarbij
biedt de programmatische aanpak meer flexibiliteit in de zin dat ook andere bronnen en
maatregelen bij kunnen of moeten dragen aan het toestaan van nieuwe ontwikkelingen. Het
in het omgevingsrecht gebruikelijke systeem van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’
kan daarmee doorbroken worden. Bij de toepassing van de methode van de programmatische
aanpak doen zich echter ook enkele risico’s voor.

Onduidelijk doelbereik en termijn
Voor het bestuursorgaan dat het programma vaststelt, moet het duidelijk zijn welke norm
of doelstelling behaald moet worden. Anders kan de toetsing van vergunningen aan het
programma en het identificeren van de benodigde verbetermaatregelen immers niet goed
vorm worden gegeven. Onduidelijkheid over de te bereiken norm of doelstelling kan met
name aan de orde zijn indien de norm op een ander (hoger) bestuursniveau is vastgesteld en
geen duidelijke juridische kwalificatie kent. In hoofdstuk 5 is gewezen op een onderzoek van
de Universiteit Utrecht naar de eerste bevindingen van de praktijk van de programmatische
aanpak bij waterbeheer waaruit bleek dat waterbeheerders de waterkwaliteitseisen
verschillend interpreteren (soms als grenswaarde en soms als richtwaarde)1125 en daar ook
hun waterplannen naar inrichten. Hierdoor ontstond per gebied een verschil in beoordeling
van vergunningaanvragen.1126 Dit is vanuit rechtszekerheidsperspectief onwenselijk.
Vanzelfsprekend is dit van groot belang bij verontreiniging die zich verspreid door lucht en
water, dan heeft immers het ene gebied ‘last’ van de vervuiling afkomstig van een ander
gebied. Maar ook bij lokale verontreiniging, zoals geluid en geur, is van belang dat wanneer

1124

Zie ook Nijmeijer (2012), p. 104-105.

1125

Zie over deze onduidelijkheid bij de implementatie van de waterkwaliteitseisen ook hoofdstuk 5, par. 8.5.

1126

Janse & Van Rijswick (2012).
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een ondergrens van verontreiniging wordt aangegeven, duidelijk is hoe deze grens juridisch
gekwalificeerd moet worden.
Een hiermee samenhangend aandachtspunt is dat duidelijk moet zijn op welke termijn de
normen of doelstellingen moeten worden gehaald (en daarmee de verbetermaatregelen moeten
zijn gerealiseerd). Indien dit niet duidelijk is, kan de keuze van te treffen verbetermaatregelen
en toegestane ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied onvoldoende worden gemotiveerd.1127

Geen of niet tijdige uitvoering van de verbetermaatregelen
Een programmatische aanpak is pas effectief als de verbetermaatregelen daadwerkelijk tijdig
worden uitgevoerd. Op deze potentieel zwakke plek van de programmatische aanpak is al
vaak gewezen.1128 Er bestaat immers het risico dat de verbetermaatregelen niet (tijdig) worden
uitgevoerd, bijvoorbeeld vanwege andere politieke keuzes, financiële tegenslagen of indien de
voor sommige verbetermaatregelen benodigde nadere publiekrechtelijke besluitvorming niet
voorspoedig verloopt of wanneer maatregelen in de praktijk minder effect hebben dan te voren
was ingecalculeerd. Dit kan ertoe leiden dat de milieukwaliteitsnorm of doelstelling uiteindelijk
niet wordt behaald. Dit risicopunt wordt des te prangender indien sprake is van (tijdelijke)
normafwijking, zoals de regeling in de Crisis- en herstelwet inzake ontwikkelingsgebieden
toestaat.1129 Als de verbetermaatregelen niet worden uitgevoerd kan de programmatische
aanpak immers leiden tot een permanente afwijking van normen.1130
Van belang hierbij is ook de afdwingbaarheid van de te treffen compenserende verbetermaatregelen. Voor derde-belanghebbenden is het onder het huidige recht niet eenvoudig
om de uitvoering van de verbetermaatregelen af te dwingen.1131 De bestuursrechtelijke
rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn op dit punt beperkt, met name als het gaat om het
afdwingen van feitelijke maatregelen. De afwijzende reactie op een verzoek om deze maatregelen
te treffen is geen Awb-besluit, zodat de weg naar de civiele rechter moet worden begaan.

1127

Groothuijse, Uylenburg &Boeve (2011), p. 25 en 39.

1128

Zie Rli (2015), p. 41-42, Groothuijse (2014), p. 75 e.v., Boeve (2014), p. 121-122, Koeman (2013), p. 87-88,
Nijmeijer (2012), p. 112 e.v.

1129

Zie hoofdstuk 5, par. 8.4.

1130

Zie in dit verband ook het rapport van Natuur en Milieu ‘Gebruiksruimte in de Omgevingswet’, waarin
wordt opgemerkt dat enkele vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven vraagtekens zetten bij een aantal
Crisis- en herstelwetprojecten omdat ze verwachten dat na afloop van de 10-jaarstermijn voor tijdelijke
overschrijding van de gebruiksruimte nog niet aan de normen zal zijn voldaan, Natuur en Milieu (2015), p.
19-20.

1131

Zie hoofdstuk 5, par. 8.4.
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Beperking bestaande rechten
Het bovenstaande risicopunt wordt nog eens versterkt doordat er - zoals uit de bevindingen
van hoofdstuk 5 blijkt - beperkingen zijn bij de realisering van verbetermaatregelen, met name
als het gaat om de beperking van bestaande rechten. Met name een aanscherping van de
omgevingsvergunning voor een inrichting is vanuit een planologisch motief lastig. Bovendien
bemoeilijkt de jurisprudentie inzake het verlaten van de grondslag van de aanvraag de
mogelijkheden tot ambtshalve wijziging van de vergunning. Er is weliswaar een verruiming van
de bevoegdheid om de grondslag van de aanvraag te verlaten bij ambtshalve wijziging, maar
deze is beperkt tot situaties waarin sprake is van technische ontwikkelingen of ontwikkelingen
van de kwaliteit van het milieu.
Ook is gewezen op het instrument van de tijdelijke vergunning. Dit betreft niet zozeer
een beperking van een bestaand recht, maar een tijdelijke vergunning zou een instrument
kunnen zijn om te voorkomen dat bestaande activiteiten onbeperkt kunnen blijven voortduren
en daarmee voor onbeperkte duur milieugebruiksruimte in beslag nemen. De Wabo biedt in
beginsel een ruime grondslag voor het verlenen van een tijdelijke vergunning. Gewezen is echter
op het feit dat de jurisprudentie met betrekking tot het verlaten van de grondslag van aanvraag
tot gevolg heeft dat de mogelijkheden om bij oprichting of uitbreiding van de inrichting een
tijdelijke vergunning te verlenen, indien deze niet is aangevraagd, beperkt zijn. Daarbij is
overigens ook geconcludeerd dat de grotere onzekerheid ten aanzien van het terugverdienen
van investeringen bij een tijdelijke vergunning de mogelijkheden tot een brede invoering van
dit instrument beperken. Voorts zullen de mogelijkheden tot toepassing van het instrument
van de tijdelijke vergunning in de compacte stad feitelijk beperkt zijn, gelet op het feit dat de
vergunningplichtige inrichtingen veelal de grote milieubelastende bedrijven betreffen waarvan
kan worden betwijfeld of voor de oprichting van dergelijke nieuwe bedrijven plaats zou moeten
zijn in het compacte stedelijke gebied.
Ook via het ruimtelijke spoor is de beperking of aantasting van bestaande rechten (dat wil
zeggen het saneren van bestaande bebouwing, de beëindiging van bestaand gebruik of het
verplichten tot het treffen van andere milieumaatregelen) niet gemakkelijk. Dit komt mede
door het (verplichte) overgangsrecht in het bestemmingsplan dat van toepassing is op het
gebruik en bouwwerken. In een bestemmingsplan kunnen geen gebodsbepalingen worden
opgenomen. Wel biedt de figuur van de voorwaardelijke verplichting mogelijkheden om via
het ruimtelijke spoor milieumaatregelen op te leggen. De voorwaardelijke verplichting kan
daarbij alleen worden gekoppeld aan nog te realiseren bestemmingen. Voor het aanpassen
van een bestaande gebruiksvorm (bijvoorbeeld de verplichting tot het overkappen van een
open opslag in verband met stofoverlast bij een bestaand bedrijf, om zo de ontwikkeling van
woningbouw mogelijk te maken), biedt de voorwaardelijke verplichting geen oplossing. Dan is
immers sprake van een gebodsbepaling. Het beëindigen van het gebruik of het uitvoeren van
milieumaatregelen hangt dan ook mede af van de medewerking van de grondeigenaar. Indien
deze niet mee wil werken, zal het onteigeningsinstrumentarium moeten worden ingezet. Dit
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instrumentarium beperkt in de praktijk evenwel de mogelijkheden voor aanpassingen in een
deel van het bedrijf (bijvoorbeeld alleen het LPG-vulpunt bij een benzinestation onteigenen),
omdat de eigenaar het recht heeft om onteigening van het geheel te vorderen. 1132 Ook kan
worden gedacht aan het opleggen van een gedoogplicht, maar dit kan alleen voor zover de
belangen van de eigenaar geen onteigening vorderen.
Deze beperkingen vormen een risico voor een daadwerkelijke herverdeling van de
milieugebruiksruimte via de programmatische aanpak.

2.3.3 Flexibel onderweg: waar naar toe?
Meer afwegingsruimte op het lokale niveau kan ook worden gevonden door flexibiliteit te bieden
bij de wijze waarop een norm of doelstelling wordt behaald. Van belang is dat deze flexibiliteit
op een zodanige wijze wordt vormgegeven dat verzekerd is dat de norm of doelstelling tijdig
wordt behaald, waarbij de hoogst mogelijke milieukwaliteit wordt gerealiseerd. Een systeem
waarbij flexibiliteit onderweg naar het bereiken van de norm wordt geboden, moet mijns
inziens dan ook aan de volgende uitgangspunten voldoen.

IV Uniforme regeling programmatische aanpak
Beide in par. 2.3.1 beschreven varianten kunnen worden ingezet om milieugebruiksruimte te
creëren. Er hoeft mijns inziens geen hiërarchische volgorde tussen de twee varianten te gelden,
in de zin dat een bestuursorgaan eerst zou moeten onderzoeken of milieugebruiksruimte kan
worden gevonden door rechtstreeks in samenhang met het project verbetermaatregelen te
treffen en pas indien dit niet voldoende gebruiksruimte oplevert de programmatische aanpak
in te zetten. Het gaat om welk methode het beste in een specifieke situatie kan worden
ingezet, waarbij de programmatische aanpak meer mogelijkheden biedt omdat daarbij een
gebiedsgerichte aanpak mogelijk is.
De populariteit van de programmatische aanpak is inmiddels aanzienlijk, gelet op de
vele toepassingen in het huidige omgevingsrecht.1133 De verschillende vormen van een
programmatische aanpak in het huidige recht kennen echter elk specifieke elementen, van
een eenduidige regeling is geen sprake.1134 In opmaat naar de toekomstige Omgevingswet is de
introductie van een uniforme regeling van de programmatische aanpak, en de mogelijkheid tot
een brede toepassing van een dergelijke regeling, in de literatuur reeds een veelvuldig besproken

1132

Zie hoofdstuk 5, par. 4.1.

1133

Koeman sprak in dit verband al over de programmatische aanpak als ‘noodzakelijke smeerolie’ van het
omgevingsrecht, Koeman (2013), p. 86.

1134

Zie hoofdstuk 5, par. 8.
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onderwerp geweest.1135 Een geharmoniseerde regeling heeft mijns inziens als voordeel dat
de belangrijke elementen van de regeling uniform kunnen worden vormgegeven waarbij een
oplossing wordt gezocht voor de zwakke elementen in bestaande regelingen. Indien de regeling
deugdelijk is vormgegeven zou deze zich moeten lenen voor toepassing op meerdere terreinen.

Doelbereik en termijn
In aansluiting op de hierboven geformuleerde risico’s van de programmatische aanpak is het
mijns inziens dan ook van belang dat het doelbereik van het programma duidelijk is. Hier is
sprake van een wisselwerking met de methode ‘flexibel eindpunt’ zoals besproken in par. 2.2.
Voor het bereiken van een afwijkende lokale norm zou de programmatische aanpak kunnen
worden ingezet. Niet altijd zal evenwel een afwijkende norm (kunnen) worden vastgesteld. De
inzet van de programmatische aanpak kan dan ook geëigend zijn voor het bereiken van een
norm of doelstelling vastgesteld op provinciaal of nationaal niveau. Ook dan is het van belang
dat deze norm een duidelijke juridische kwalificatie kent. Daarbij is ook van belang dat duidelijk
is op welke termijn de norm of doelstelling moet worden behaald, zodat ook duidelijk is binnen
welke termijn de verbetermaatregelen moeten worden gerealiseerd.

Uitvoering verbetermaatregelen
Om de uitvoering van de verbetermaatregelen te waarborgen is het noodzakelijk dat de
regeling een plicht kent tot het uitvoeren van de verbetermaatregelen. Een lastig element blijft
de afdwingbaarheid van de realisering van verbetermaatregelen door derden indien deze niet
worden uitgevoerd, ook niet door de overheid. Voor zover de verbetermaatregelen bijvoorbeeld
de aanpassing van de omgevingsvergunning voor een inrichting betreffen of worden
voorgeschreven in het bestemmingplan in de vorm van een voorwaardelijke verplichting,
staat bij niet nakoming van deze maatregelen voor belanghebbenden de mogelijkheid open
van een verzoek om bestuursrechtelijke handhaving. Voor zover het gaat om het treffen van
feitelijke maatregelen die niet via het publiekrechtelijke spoor kunnen worden geborgd, zal
alleen de weg van de civiele rechter open staan. Dit lijkt weinig wenselijk.1136 Om een toetsing
van die maatregelen bij de bestuursrechter mogelijk te maken, kan worden overwogen de door
Koeman gedane suggestie te volgen om een wettelijke voorziening te treffen waarbij de reactie
van een bestuursorgaan op een verzoek tot uitvoeren van maatregelen zoals opgenomen in het
programma te bestempelen als Awb-besluit.1137

1135

Zie o.a. Boeve & Groothuijse (2014), Koeman (2013), Nijmeijer (2012), Janse & Van Rijswick (2012),
Groothuijse, Uylenburg & Boeve (2011).

1136

Nijmeijer (2012), p. 114-115, Koeman (2013), p. 87-88. Zie ook Groothuijse (2014), p. 78-79. Hij betoogt dat
een meer concrete operationaliseringsplicht zoals opgenomen in de waterregelgeving een handvat lijkt te
kunnen bieden voor een verzoek tot handhaving.

1137

Koeman (2013), p 87-88.
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Voorts zou het voortzetten van de regeling zoals opgenomen in de Crisis- en herstelwet –
waarbij een gedoogplicht geldt ten aanzien van het aanbrengen van verbetermaatregelen
uit het programma -– een extra handvat bieden voor de daadwerkelijke uitvoering van de
verbetermaatregelen.

V Verbeterde mogelijkheden beperken bestaande rechten
Een echte herverdeling van milieugebruiksruimte is mijns inziens pas mogelijk indien
de mogelijkheden om bestaande rechten te beperken worden verbeterd. Daarbij zijn er
verschillende verbeterpunten.

Ambtshalve wijziging en intrekking omgevingsvergunning milieu
De mogelijkheden om bij ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning voor een
milieubelastende activiteit af te kunnen wijken van de grondslag van de aanvraag zouden
moeten worden verruimd. In een eerder onderzoek is al betoogd dat daarbij wel een nadere
waarborg voor de vergunninghouder zou kunnen worden opgenomen door het bevoegd gezag
te verplichten de vergunninghouder eerst een aanwijzing te geven om voor een nader vast te
stellen datum een vergunningaanvraag in te dienen waarmee de vergunning in overeenstemming
wordt gebracht met de aangeduide omstandigheden. Pas als de vergunninghouder voor deze
gestelde datum geen aanvraag indient, dan wel een dusdanige aanvraag dat deze nog steeds
niet in overeenstemming is met de geduide omstandigheden, kan het bevoegd gezag de
vergunning ambtshalve wijzigen.1138
Daarbij zou moeten worden nagedacht of de grondslag waarop de omgevingsvergunning
voor een milieubelastende ambtshalve kan worden gewijzigd of ingetrokken, zou moeten
worden verruimd.1139 In dat verband kan worden gedacht aan een regeling zoals opgenomen
in de Crisis-en herstelwet waarbij het mogelijk is om ‘in het belang van de optimalisering van
milieugebruiksruimte’ de rechten ontleend aan de voorschriften in een omgevingsvergunning
of van algemene regels in het Activiteitenbesluit in te perken. Deze regeling is in de Crisisen herstelwet beperkt tot ‘onbenutte’ gebruiksruimte en geldt alleen voor de aangewezen
ontwikkelingsgebieden. De vraag is of deze beperkte aanpak voldoende is om een
daadwerkelijke herverdeling van gebruiksruimte te bewerkstelligen. Mijns inziens zou een
regeling van ‘flexibel onderweg’ ook de mogelijkheid moeten bieden van een verdergaande
aanpak van bestaande rechten in bepaalde omstandigheden. Dit zou dus betekenen dat niet
alleen de onbenutte ruimte, maar ook de reeds benutte ruimte vanuit een perspectief van
1138

Boeve, Peeters & Poortinga (2010), par. 3.2.4. Deze aanbeveling is niet overgenomen bij de regeling in art.
2.31a Wabo.

1139

Zie ook Uylenburg (2011), p. 219, Koeman (2013), p. 86.
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milieugebruiksruimteverdeling kan worden beperkt. Onder omstandigheden zal daarbij enige
vorm van nadeelcompensatie nodig zijn, dit ligt vooral in de rede als sprake is van aantasting
van ‘benutte rechten’. Er zou overigens voor kunnen worden gekozen om de mogelijkheid tot
aantasting van de ‘benutte rechten’ te beperken tot die situaties waarin deze maatregel dient
ter uitvoering van een maatregelenpakket in een programmatische aanpak.

Bestemmingsplan
In hoofdstuk 5 is geconcludeerd dat bij het inperken van onbenutte bouw- en
gebruiksmogelijkheden een relatief eenvoudige toets geldt, waarbij vooral relevant is dat
er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheden van het bestemmingsplan en er ook geen
concrete plannen op dit punt zijn. Bij reeds benutte bouw- en gebruiksmogelijkheden is dit
minder eenvoudig. Bij een verbetering van de mogelijkheden om via het bestemmingsplan (of
in de toekomst het omgevingsplan) milieumaatregelen te treffen kan worden gedacht aan een
verdergaande mogelijkheid om door middel van gebodsbepalingen grondeigenaren tot het
treffen van maatregelen te verplichten.1140 De toepassing van de voorwaardelijke verplichting
is immers beperkt tot de realisering van nieuwe initiatieven; niet kan worden voorgeschreven
dat een bestaand bedrijf een maatregel moet treffen. Dit zou een gebodsbepaling betreffen.
Om gebodsbepalingen in een omgevingsplan mogelijk te maken zou een flexibeler omgang
met de overgangsrechtelijke bepalingen in het plan nodig zijn. Het overgangsrecht kan immers
in de weg staan aan een gebodsbepaling als die bepaling voorziet in een beperking van het
bestaande gebruik terwijl dit gebruik onder het overgangsrecht mag worden voortgezet.1141
Daar zijn verschillende manieren voor te bedenken, zoals het geheel niet meer opnemen van
wettelijke overgangsbepalingen, of bijvoorbeeld de planwetgever de mogelijkheid bieden om
voor individuele gevallen geen overgangsrecht in het plan op te nemen, waarbij de verdeling
van de milieugebruiksruimte een rol kan spelen in de belangenafweging.1142 Ook als het
overgangsrecht flexibeler zou zijn, loopt een verdergaande beperking van bestaande rechten
aan tegen begrenzingen zoals de bescherming van het eigendomsrecht die voortvloeit uit art.
1 Eerste Protocol van het EVRM en het rechtszekerheidsbeginsel.
Op grond van art. 1 Eerste Protocol EVRM heeft een ieder in beginsel recht op het ongestoord
genot van zijn eigendom. Een inbreuk op dit eigendomsrecht is slechts toegestaan als is voldaan
aan drie criteria: 1. is in de inbreuk voorzien bij wet, 2. is deze inbreuk in het algemeen belang
en 3. is sprake van een fair balance, oftewel de vraag naar de proportionaliteit tussen het
(algemene) belang van de inbreuk en de bescherming van het eigendomsrecht. Eigendom in

1140

Zie ook Rli (2015), p. 53.

1141

Nijmeijer (2015).

1142

Zie voor een uitwerking van verschillende varianten Groothuijse e.a. (2016) en eerder ook Nijmeijer (2015).
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de zin van het EVRM wordt ruim uitgelegd. Een gebodsbepaling kan dan ook een beperking van
het eigendomsrecht inhouden. Een gebodsbepaling zal dus een voldoende wettelijke grondslag
moeten hebben. Ook mogen gelet op het vereiste van ‘fair balance’ de nadelige gevolgen van de
gebodsbepaling niet een onevenredige last betekenen voor degene tot wie de gebodsbepaling
zich richt. Telkens zal dan ook moeten worden nagegaan of er geen minder ingrijpende middelen
ter beschikking staan om het doel te bereiken, zoals de voorwaardelijke verplichting.

Groothuijse e.a. hebben een uitgebreide analyse gemaakt van de mogelijkheden tot het al
dan niet opnemen van overgangsrechtelijke bepalingen in het omgevingsplan, indien de
wettelijk verplichte standaardovergangsbepalingen worden geschrapt. Zij concluderen dat
het weglaten van overgangsrecht in het omgevingsplan onder omstandigheden in strijd kan
zijn met beginselen als rechtszekerheid, evenredigheid, zorgvuldigheid en vertrouwen. Het
aanbieden van nadeelcompensatie kan hiervoor echter soms een oplossing bieden en kan het
plan toch, zonder de overgangsrechtelijke bepalingen, worden vastgesteld. Ten aanzien van
het opnemen van gebodsbepalingen in een omgevingsplan concluderen zij dat geen nadere
wettelijke begrenzing hiervan zou moeten worden opgenomen, omdat in algemene zin niet is
te zeggen wanneer een gebodsbepaling in het plan toelaatbaar is. Dit zal telkens afhangen van
de strekking van de gebodsbepaling en de concrete omstandigheden van het geval.1143 Op basis
van hun onderzoek kan dan ook gesteld worden dat de mogelijkheden om met behulp van een
gebodsbepaling bestaande rechten te beperken in algemene zin niet zijn aan te geven. Dit zal
een verdere uitwerking in de jurisprudentie moeten krijgen. Wel zijn mijns inziens voorbeelden
te bedenken waarbij de maatregelen evenredig en proportioneel kunnen zijn, zoals het
voorschrijven dat een eigenaar van een bestaand bedrijf een open opslag moet overkappen,
zodat er minder stofoverlast is indien daarmee het realiseren van gevoelige objecten in de
omgeving van het bedrijf mogelijk wordt.

3 Toetsing aan de Omgevingswet
In deze paragraaf worden de in paragraaf 2 geformuleerde uitgangspunten voor een regeling
van flexibiliteit bij milieukwaliteitsnormstelling getoetst aan de Omgevingswet. Eerst wordt
ingegaan op de vraag in hoeverre de beoogde oplossingsrichtingen voor de compactestadproblematiek aansluiten bij de algemene uitgangspunten en doelstellingen van de wet
(3.1). Vervolgens worden de geformuleerde uitgangspunten aan het specifieke instrumentarium
van de Omgevingswet getoetst (3.2 flexibel eindpunt en 3.3 flexibel onderweg).

1143
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3.1 Toetsing aan uitgangspunten en doelstellingen Omgevingswet
Op 22 maart 2016 is het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen door de Eerste Kamer.1144
Met deze wet wordt beoogd het recht dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving te
verbeteren en te vereenvoudigen. Daarmee zou een oplossing moeten worden geboden voor
de versnipperdheid en complexiteit van het huidige omgevingsrecht.1145 De Omgevingswet
is onderdeel van de beoogde algehele stelstelherziening van het omgevingsrecht. Deze
stelstelherziening omvat naast de Omgevingswet meerdere aanvullingswetten en een
uitgebreide uitvoeringsregelgeving.1146 Ter uitvoering van de Omgevingswet worden vier amvb’s
vastgesteld, waarin zo’n 120 bestaande amvb’s worden geïntegreerd. 1147 Gelet op de datum van
afsluiting van dit onderzoek zijn, zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, de amvb’s ter uitvoering
van de Omgevingswet niet meegenomen in dit onderzoek. Wel zal hier en daar een korte
opmerking worden geplaatst op basis van de ontwerp-amvb’s. Daarbij moet worden opgemerkt
dat de Omgevingswet zelf weinig materiële normstelling bevat. De inhoudelijke normstelling,
waaronder de omgevingswaarden en de toetsingskaders voor vergunningverlening, wordt
grotendeels in de amvb’s neergelegd. De Omgevingswet bevat daartoe een ruime hoeveelheid
delegatiegrondslagen.1148
De stelselherziening als geheel kent vier verbeterdoelen:
•

‘het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht;

•

het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in
beleid, besluitvorming en regelgeving;

•

het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak
mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;

•

het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke
leefomgeving’.1149

1144

Kamerstukken I 33 962, Stb. 2016, 156.

1145

O.a. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 6 en eerder al de brieven van de regering over de
voorgenomen stelselwijziging, Kamerstukken II 2011/12, 33 118, nr. 3 en Kamerstukken II 2010/11, 31 953, nr.
39.

1146

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 8-9.

1147

De ontwerp-amvb’s zijn te raadplegen via www.internetconsultatie.nl. De contouren van de inhoud van de
amvb’s waren in een brief van 18 februari 2015 geschetst, zie Kamerstukken II 2014/15, 33 118, nr. 18.

1148

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State zijn de delegatiegrondslagen wel op veel plaatsen
nader ingekaderd. Zo is veelal toegevoegd dat taken en bevoegdheden moeten worden toegepast met het
oog op de doelen van de wet (art. 1.3 Ow) of met het oog op specifieke doelen. Dit geeft meer sturing aan
de inhoud van de amvb’s, maar deze sturing blijft op hoofdlijnen. Zie ook De Graaf e.a. (2015b), par. 3.3.

1149

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 7.
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In het bijzonder de doelstelling ten aanzien van het vergroten van de bestuurlijke
afwegingsruimte sluit aan bij de problematiek van de compacte stad zoals beschreven in
de voorgaande hoofdstukken. Over deze doelstelling wordt in de MvT onder meer gesteld
dat het bieden van meer beslisruimte op het decentrale niveau ‘hoge eisen’ stelt aan de
normstelling; ‘die moet meer flexibiliteit bieden zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet.’1150
Ook wordt opgemerkt dat meer afwegingsruimte een andere benadering vergt van
bestaand gebruik; ‘de wetgeving moet ruimte bieden om in te grijpen als bestaand gebruik
van de fysieke leefomgeving in de weg staat aan ongewenste ontwikkelingen.’ 1151 Hoe
dit precies zal worden vormgegeven blijkt niet uit de wet. De nadere uitwerking vindt met
name op amvb-niveau plaats. In algemene zin kan wel worden gesteld dat ‘flexibiliteit’ één
van de kernwoorden van de stelselherziening is. Flexibiliteit wordt daarbij breed opgevat
blijkens de MvT waarin dit begrip wordt omschreven als ‘de afwegingsruimte die een actor
binnen het wettelijk kader heeft om zelf keuzen over een activiteit te maken, waaronder
de mogelijkheden voor maatwerk.’1152 De Omgevingswet biedt ruime mogelijkheden tot
afwijking ten behoeve van de flexibiliteit. 1153 De Afdeling advisering van de Raad van State was
kritisch over de brede schaal waarop de afwijkingsmogelijkheden kunnen worden toegepast.
Bovendien zijn de afwijkingsmogelijkheden veelal ongeclausuleerd.1154 Volgens de Raad van
State wordt de regelgeving minder inzichtelijk en voorspelbaar als op grote schaal van de
flexibiliteitsmogelijkheden gebruik wordt gemaakt. Voor burgers en bedrijven kan dit leiden
tot rechtsonzekerheid en voor bestuursorganen mogelijk tot extra bestuurslasten.1155 Ook bij
de behandeling in de Tweede Kamer waren de ruime flexibiliteitsmogelijkheden een belangrijk
discussiepunt. 1156 De regering is slechts beperkt tegemoetgekomen aan deze kritiek1157 en geeft
aan dat de gevolgen van de cumulatie van flexibiliteitsbepalingen voor het beschermingsniveau
van de fysieke leefomgeving en de rechtszekerheid zal worden meegenomen bij het onderzoek
naar de gevolgen van amvb’s.1158
Ook de andere verbeterdoelen van de stelselherziening, zoals het vergroten van de
inzichtelijkheid van het omgevingsrecht en het bewerkstelligen van een samenhangende
benadering van de fysieke leefomgeving, sluiten aan bij de oplossingsrichtingen voor de
1150

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 32.

1151

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 32

1152

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 264.

1153

In de MvT wordt in een tabel per instrument een overzicht van mogelijkheden gegeven die bijdragen aan
de flexibiliteit, Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 273-274.

1154

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 27.

1155

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 28-29.

1156

Zie o.a. Kamerstukken II 2014/15, nr. 12, p. 24-30 en p. 93-117.

1157

De Graaf e.a. (2015b), par. 4.

1158

Kamerstukken II 2014/15, 33962, nr. 23, p. 51-52.
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problematiek van de compacte stad. De verbeterdoelen herbergen ook een zekere tegenstelling,
zo kan meer flexibiliteit leiden tot minder inzichtelijke regelgeving, en omgekeerd.1159
De Omgevingswet zelf heeft een ambitieuze tweeledige maatschappelijke doelstelling.
Deze komt tot uiting in art. 1.3 waarin is bepaald dat de wet, met het oog op duurzame
ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering1160 van het
leefmilieu, is gericht op het a) in onderlinge samenhang bereiken en in stand houden van
een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede leefomgevingskwaliteit, en b)
doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
maatschappelijke behoeften. Deze doelen laten een, ook voor de compacte stadproblematiek
herkenbaar, spanningsveld zien, namelijk tussen het beschermen en verbeteren van de fysieke
leefomgeving en het benutten of ontwikkelen van diezelfde omgeving. Ook in de MvT wordt op
dit spanningsveld gewezen: ‘maximale bescherming leidt tot onvervulbare maatschappelijke
wensen. Maximale ontwikkeling leidt tot een onleefbaar land’. 1161 De twee doelstellingen
zijn ‘bewust nevengeschikt.’1162 Er is derhalve geen voorrang voor het beschermen van de
leefomgeving ten opzichte van het benutten van de leefomgeving. Het gaat om het vinden van
een balans tussen de twee doelen, zo stelt de regering.1163 De doelstellingen van art. 1.3 zijn van
wezenlijk belang voor de inzet van het instrumentarium van de Omgevingswet; veelal is sprake
van een expliciete verwijzing naar deze doelstellingen voor de toepassing van de instrumenten.
De Graaf e.a. wijzen er echter terecht op dat juist het feit dat er expliciet geen hiërarchie tussen
de verschillende belangen is aangebracht, maakt dat de sturing die hieruit voortvloeit beperkt
is.1164
Zowel de verbeterdoelen van de stelselherziening als de maatschappelijke doelen van de
Omgevingswet herbergen derhalve een zekere spanning. De grote uitdaging is dan ook of de
Omgevingswet daadwerkelijk de flexibiliteit gaat bieden die nodig is om ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen te vergroten en of daarbij voldoende waarborgen worden geboden zodat een
goede leefomgevingskwaliteit is geborgd. Daarvoor moet het instrumentarium nader worden
bekeken.

3.2 Flexibel eindpunt: de Omgevingswet
In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de drie uitgangspunten geformuleerd in par.
2.2.3 uitwerking krijgen of kunnen krijgen op basis van de Omgevingswet.
1159

Natuur en Milieu (2015), p. 9.

1160

Het verbeteren van de leefomgeving is bij amendement toegevoegd om dit ‘een zichtbare plek in de
doelbepaling van het wetsvoorstel te geven’, Kamerstukken II 2014/15, nr. 71 en 159 (amendement).

1161

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 62-63.

1162

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 32

1163

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 32. Zie ook De Vos (2014), p. 595.

1164

Zie ook De Graaf e.a. (2015b), par. 3.3.
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I Uniform systeem van flexibiliteitsmogelijkheden bij de
normstelling zelf?
IA Omgevingswaarden en andere doelstellingen
De Omgevingswet introduceert een nieuw begrip voor de effectgerichte normstelling: de
‘omgevingswaarde’. Een omgevingswaarde bepaalt ingevolge art. 2.9 lid 2 Omgevingswet
voor de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan, de gewenste staat of kwaliteit, of
de toelaatbare belasting door activiteiten, of de toelaatbare concentratie of depositie van
stoffen.1165 De waarde moet worden uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of
anderszins objectieve termen zodat deze waarde kan worden gemonitord. Ingevolge het eerste
lid van art. 2.9 Omgevingswet moeten omgevingswaarden worden vastgesteld met het oog op
de doelen van de wet. Hieruit volgt dat de omgevingswaarden een ruimere reikwijdte hebben
dan de milieukwaliteitsnormen op grond van de Wet milieubeheer. Deze laatste worden immers
gesteld in ‘het belang van de bescherming van het milieu’, terwijl de omgevingswaarden kort
gezegd worden gesteld met het oog op de ‘fysieke leefomgeving’. Dat omgevingswaarden niet
één op één kunnen worden vergeleken met milieukwaliteitsnormen blijkt ook uit het feit dat
er in de MvT op wordt gewezen dat ook wordt gedoeld op het vastleggen van zogenoemde
‘emissieplafonds’.1166 Onder het huidige recht worden dergelijke emissieplafonds niet
gekwalificeerd als ‘milieukwaliteitsnormen’.1167
Omgevingswaarden zijn gericht tot de overheid. De waarden moeten worden behaald of nagestreefd met behulp van de inzet van andere bevoegdheden van de overheid die de omgevingswaarde
heeft vastgesteld, zoals instructieregels of beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning.1168
Alleen door de inzet van andere bevoegdheden kan een omgevingswaarde doorwerken naar
concrete besluiten.1169
Gelet op de omschrijving in art. 2.9 Omgevingswet zou het belangrijkste deel van de in hoofdstuk
4 van dit boek besproken milieukwaliteitsnormen onder het koepelbegrip ‘omgevingswaarden’
kunnen vallen en in die zin zal dus moeten worden onderzocht in hoeverre de regeling inzake

1165

In de MvT is een hiervan afgeleide, vergelijkbare, definitie van het begrip ‘omgevingswaarde’ opgenomen,
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 389.

1166

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 95.

1167

Zie in dit verband ook HvJ EU 26 mei 2011, C-165/09 waarin het Hof oordeelde dat de emissieplafonds in de
zin van de NEC-richtlijn niet gelijk zijn aan ‘milieukwaliteitsnormen in de zin van de IPPC-richtlijn, omdat
de emissieplafonds ‘verwijzen naar de totale hoeveelheid verontreinigende stoffen die in de atmosfeer
kunnen worden uitgestoten en niet naar concrete kwalitatieve eisen in verband met de concentraties van
verontreinigende stoffen, waaraan op een gegeven ogenblik in dit specifieke milieu moet worden voldaan.’
(r.o. 62).

1168

Zie art. 2.10 lid 2 Omgevingswet en o.a. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 406.

1169

Zie ook Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 49.
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omgevingswaarden aansluit bij mijn in par. 2.2.3 geformuleerde uitgangspunten van flexibele
normstelling. Wel kan worden betwijfeld of de zogenoemde afstandsnormen, die in het huidige
recht worden aangemerkt als ‘milieukwaliteitsnorm’ in de zin van hoofdstuk 5 Wm, kwalificeren
als ‘omgevingswaarde’, gelet op het feit dat het meer afgeleide eisen zijn en niet de kwaliteit
van de fysieke leefomgeving weergeven. Om dezelfde reden passen de afstandsnormen echter
in het huidige recht ook niet goed binnen het systeem van milieukwaliteitsnormen.1170
Het is evenwel niet gezegd dat alle in hoofdstuk 4 van dit boek besproken milieu-kwaliteitsnormen
onder de Omgevingswet als omgevingswaarde zullen worden aangemerkt. De Omgevingswet
kent uitdrukkelijk bij verschillende instrumenten de bevoegdheid om deze in te zetten ten behoeve
van het voldoen aan ‘bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde omgevingswaarden of
voor het bereiken van andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving’.1171 Met deze ‘andere
doelstellingen’ wordt blijkens de MvT gedoeld op doelstellingen ‘die, ter uitvoering van de
maatschappelijke doelen van de Omgevingswet, worden geformuleerd door de bestuursorganen
die zijn belast met taken en bevoegdheden op het gebied van de fysieke leefomgeving.’1172 Dit
kunnen bijvoorbeeld normen betreffen op het terrein van geur of geluid zo blijkt uit de voorbeelden
die worden gegeven.1173 Zo is in de Nota naar aanleiding van het Verslag te lezen:
‘Naast instructieregels die ertoe strekken om omgevingswaarden te verwezenlijken, kunnen ook
instructieregels voor taken of bevoegdheden van bestuursorganen worden gesteld om andere
doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bewerkstelligen. Het gaat hier dan om andere
materiële normen of beleidsdoelstellingen die in het Besluit kwaliteit leefomgeving zullen worden
opgenomen. Daarbij is te denken aan instructieregels met het oog op geur, externe veiligheid,
cultureel erfgoed of het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur).’1174

In de amvb’s zal dus nog een keuze moeten worden gemaakt of een specifieke beleidsdoelstelling
in de vorm van een omgevingswaarde of als andere doelstelling wordt vastgelegd. De wet
bevat geen bepalingen over deze keuze. In de MvT wordt juist benadrukt dat er geen voorkeur
is voor de wijze van vastleggen van beleidsdoelstellingen.1175 Voor een aantal beleidsterreinen
is evenwel in de wet vastgelegd dat verplicht omgevingswaarden moeten worden vastgesteld.
Voor dit onderzoek is relevant dat de luchtkwaliteitsnormen verplicht als rijksomgevingswaarde
moeten worden vastgesteld (art. 2.15 Omgevingswet). Vooralsnog is er overigens voor gekozen

1170

Zie hoofdstuk 4, par. 3.

1171

Zie bijvoorbeeld art. 2.24 Omgevingswet ten aanzien van instructieregels en art. 3.5 Omgevingswet ten
aanzien van programma’s.

1172

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 101.

1173

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 61-62. Zie ook Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 23, p. 149.

1174

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 61

1175

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 100-101.
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om op rijksniveau alleen omgevingswaarden vast te stellen die voortvloeien uit internationale
verplichtingen en voor waterveiligheid.1176
Indien wordt gekozen om een norm vast te stellen als ‘omgevingswaarde’ heeft dit twee
belangrijke gevolgen. Ten eerste bestaat er een monitoringsverplichting en ten tweede zal bij
(dreigende) overschrijding van de norm verplicht een programma moeten worden vastgesteld
waarin (verbeter)maatregelen zijn opgenomen (art. 3.10 Omgevingswet). Dit programma
moet in beginsel worden vastgesteld door B en W. Indien doelstellingen worden opgenomen in
instructieregels of beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen hangen de verplichtingen af
van de inhoud van deze regels.1177 Zoals gezegd kunnen instructieregels ook als instrument worden
ingezet om een omgevingswaarde te bereiken of te benutten. Deze instructieregels hebben geen
andere juridische status dan de instructieregels waarin materiële normen of beleidsdoelstellingen
zijn opgenomen; er is geen sprake van hiërarchie.1178
Al met al is er in de Omgevingswet dus gekozen voor een onderscheid tussen omgevingswaarden
en de overige doelstellingen. In hoeverre dit ook betekent dat er een onderscheid is tussen de
mogelijkheden van flexibiliteit die bij de normen wordt geboden, komt hierna aan de orde.

IB Flexibiliteit bij de normstelling zelf
Aan de mogelijkheden van flexibiliteit bij de normstelling zelf wordt op veel plaatsen in de
parlementaire stukken aandacht besteed. Dit is ook nodig omdat uit de tekst van de Omgevingswet
zelf niet kan worden afgeleid in hoeverre bandbreedtes, afwijkingsmogelijkheden etc, bij de
normstelling zullen worden geboden. Dit krijgt pas een uitwerking in de amvb’s.

Juridische kwalificatie van de omgevingswaarde of andere doelstelling
Wat wel duidelijk wordt uit de tekst van de Omgevingswet is dat bij de vaststelling van
een omgevingswaarde moet worden bepaald ‘of deze waarde een resultaatsverplichting,
inspanningsverplichting of andere, daarbij te omschrijven verplichting met zich brengt’.1179 Dit
betekent dat een variatie kan worden aangebracht in de mate van inspanning die het bevoegd
gezag moet leveren om de norm te behalen. Er is expliciet voor gekozen om het uit het huidige recht
bekende onderscheid tussen grens-, richt- en streefwaarden los te laten. Daarmee zou een betere
aansluiting mogelijk worden op de variatie die in EU-richtlijnen is neergelegd.1180 Daargelaten het
1176

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 23, p. 149.

1177

Ook bij doelstellingen opgenomen in instructieregels is het dus mogelijk dat hieraan een
programmaverplichting of monitoringsverplichting wordt verbonden.

1178

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 12, p. 61.

1179

Art. 2.10 lid 1 Omgevingswet.

1180

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 100.
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feit dat ook in de Wm de mogelijkheid is toegevoegd om een milieukwaliteitsnorm als andersoortige
verplichting te kwalificeren ter uitvoering van een EU-richtlijn of verordening,1181 is dit argument
niet direct (of voor alle gevallen) overtuigend. Zo worden de begrippen ‘resultaatsverplichting’
en ‘inspanningsverplichting’ niet letterlijk gebezigd in de Europese wetgeving en ook in de
jurisprudentie van het HvJ EU wordt geen expliciete omschrijving gegeven van wat deze begrippen
inhouden.1182 Ook is niet altijd duidelijk of een Europese verplichting te kwalificeren is als resultaatsof inspanningsverplichting.1183 Wel is duidelijk dat een resultaatsverplichting een verplichtender
karakter heeft dan een inspanningsverplichting; bij een resultaatsverplichting zal het bevoegd
gezag er uiteindelijk in moeten slagen het resultaat te behalen, bij een inspanningsverplichting
moet het bevoegd gezag zich hiertoe inspannen.1184
De kwalificatie ‘resultaatsverplichting’ of ‘inspanningsverplichting’ of ‘andere verplichting’
geeft derhalve nog geen duidelijkheid over de vraag in hoeverre van de omgevingswaarde
mag worden afgeweken. Ook bij een resultaatsverplichting kan bijvoorbeeld sprake zijn van
(geclausuleerde) afwijkingsmogelijkheden. Uit de tekst van de Omgevingswet kan dit evenwel niet
worden afgeleid.1185 In de MvT wordt over de juridische kwalificatie van de omgevingswaarde het
volgende opgemerkt:
‘(..) Dit kan een resultaatsverplichting zijn om een in de omgevingswaarde aangegeven
maximale of minimale waarde niet te overschrijden (vroeger: grenswaarde), al dan niet
met geclausuleerde afwijkingsmogelijkheid. Daarnaast kan een omgevingswaarde een
inspanningsverplichting inhouden om een bepaalde waarde te bewerkstelligen, of een andere
aan te geven realisatieverplichting. Bij deze juridische kwalificatie van de omgevingswaarde kan
in zijn algemeenheid worden aangegeven wat de mogelijkheden tot afweging (zowel in zichzelf
als ten opzichte van andere waarden) zijn en wat de mogelijkheden zijn voor afwijking of uitstel
(bijvoorbeeld in het kader van Europeesrechtelijke derogatie). Daar waar het echter gaat om
het afwegen of afwijken bij specifieke besluiten of taken dient dat te worden bepaald bij de
instructieregels, instructies of beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning waarmee de
omgevingswaarde doorwerking wordt gegeven.’ 1186

1181

Zie art. 5.1 lid 3 Wm en hoofdstuk 4, par. 3.

1182

Van Kempen (2012), p. 49.

1183

Zie voor voorbeelden Van Kempen (2012), p. 182-183. Het stappenplan ontwikkeld door Van Kempen
kan overigens behulpzaam zijn bij het kwalificeren van een verplichting, zie Van Kempen (2012), p. 87 en
hoofdstuk 4, par. 3.

1184

Cursieve bewoordingen afkomstig van Van Kempen (2012), p. 47.

1185

Zie kritisch hierover Boeve & Groothuijse (2014), p. 76.

1186

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 406.
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De afwijkingsmogelijkheden moeten derhalve worden aangegeven bij vaststelling van de
omgevingswaarde. Indien de omgevingswaarden doorwerking moeten krijgen naar concrete
besluiten zal de mate van binding aan de norm bij de instructieregels of beoordelingsregels voor
de omgevingsvergunning moeten worden geregeld. De Omgevingswet lijkt er niet aan in de weg
te staan om daarbij een verschil in binding aan te geven gelijkend op de huidige variatie, te weten
in acht nemen, rekening houden met etc. Voorts kan bij het vaststellen van omgevingswaarden,
net als onder het huidige recht, worden gevarieerd naar het tijdstip waarop aan de verplichting
moet worden voldaan en de locatie waarop de omgevingswaarde van toepassing is.1187

Afwijkingsmogelijkheden bij omgevingswaarden en andere doelstellingen
De regeling inzake omgevingswaarden en de mogelijkheden van flexibiliteit waren aanleiding voor
kritische opmerkingen. De Afdeling advisering van de Raad van State wees er op dat het wenselijk
is meer inzicht te geven in de afwijkingsmogelijkheden bij omgevingswaarden, bijvoorbeeld door
het formuleren van algemene criteria waarop in een toetsingskader of instructieregel vorm dient
te worden gegeven aan de mogelijkheden tot afwijking van een omgevingswaarde.1188 In het
rapport van de Rijksuniversiteit Groningen over het wetsvoorstel Omgevingswet wordt gewezen
op de mogelijkheid om in de tekst van art. 2.10 Omgevingswet op te nemen dat afwijken van een
omgevingswaarde mogelijk is. Daaraan zou een maximumtermijn en een compensatieverplichting
kunnen worden verbonden.1189 De regering benadrukt echter dat het juist niet de bedoeling is
om met behulp van bijvoorbeeld een programmatische aanpak van een omgevingswaarde af te
wijken.1190 Een algemene afwijkingsbepaling zoals voorgesteld in het rapport van de rijksuniversiteit
Groningen wijst de regering dan ook af. Ook wijst de regering er op dat, vooralsnog, is gekozen om
op rijksniveau alleen omgevingswaarden te stellen ter uitvoering van internationale verplichtingen
en voor waterveiligheid. Daarvan is afwijken alleen mogelijk voor zover het internationale recht dit
toestaat.1191 Dit laatste neemt niet weg dat de regeling in de Omgevingswet het wel mogelijk maakt
om bij amvb omgevingswaarden met een nationale achtergrond vast te stellen. Niet is uitgesloten
dat bij vaststelling van een dergelijke omgevingswaarde afwijkingsmogelijkheden worden gegeven.
Ook decentrale overheden kunnen omgevingswaarden vaststellen. De decentrale overheid zal
het daarbij in haar macht moet hebben om de (decentrale) omgevingswaarde te behalen, of, anders
gezegd, de mogelijkheden en bevoegdheden moeten hebben om de decentrale omgevingswaarde
te bereiken.1192

1187

Art. 2.10 lid 1 Ow.

1188

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 74-75.

1189

De Graaf e.a. (2015a), p. 78-79.

1190

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 96.

1191

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 23, p. 149.

1192

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 55, Kamerstukken I 2015/16, 33962, nr. E, p. 24.
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In de MvT wordt gesteld dat kan worden gedacht aan een omgevingswaarde voor geur.1193 In
de Nota naar aanleiding van het verslag worden als voorbeelden van autonome decentrale
omgevingswaarden gegeven ‘de nachtdonkerte’ of ‘stilte in stiltegebieden’.1194

Indien over een onderwerp bij amvb of provinciale verordening omgevingswaarden zijn
vastgesteld, kan een decentrale overheid alleen aanvullende of afwijkende omgevingswaarden
vaststellen indien dit bij die amvb of provinciale verordening is bepaald.1195 Met een afwijkende
omgevingswaarde wordt blijkens de MvT gedoeld op het stellen van een andere ofwel vervangende
omgevingswaarde. De afwijkende omgevingswaarde kan dan dus soepeler of strenger zijn dan de
omgevingswaarde gesteld door Rijk of provincie, waarbij de afwijking kan worden begrensd.1196
Als voorbeeld van de mogelijkheid bij amvb om een afwijkende decentrale omgevingswaarde –
zowel strenger als soepeler - vast te stellen, zou kunnen worden gedacht aan de waarde voor de
stof benzeen. Door omstandigheden kan de hoeveelheid benzeen in de lucht lokaal zeer hoog zijn,
een afwijkende waarde kan dan gewenst zijn, zo valt op te maken uit de nota naar aanleiding van
het verslag. 1197

Wat een ‘aanvullende omgevingswaarde’ inhoudt is minder duidelijk. Volgens de MvT gaat het om
de mogelijkheid ‘om naast de omgevingswaarde van de provincie of het Rijk voor hetzelfde aspect
van de fysieke leefomgeving een andere omgevingswaarde te stellen.’1198 Als voorbeeld wordt hierbij
gegeven dat op provinciaal niveau een omgevingswaarde voor stof x is gegeven voor de buitenlucht.
Het gemeentebestuur zou dan ‘aanvullend’ een omgevingswaarde voor stof y kunnen vaststellen. In
de Nota naar aanleiding van het Verslag wordt dit nog nader ingevuld met als voorbeeld de stof ‘roet’.
Hiervoor is geen nationale omgevingswaarde gegeven, maar het zou voor provincies of gemeenten
mogelijk kunnen worden gemaakt hier een aanvullende omgevingswaarde voor de luchtkwaliteit
voor vast te stellen.1199 Indien bij amvb of provinciale verordening geen ruimte is gegeven om een
aanvullende omgevingswaarde te stellen, zal voor ‘hetzelfde aspect van de leefomgeving’ dus geen
decentrale omgevingswaarde kunnen worden gesteld. Of altijd duidelijk is wat ‘een aspect van de
leefomgeving’ is, kan echter worden betwijfeld.1200

1193

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 407.

1194

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 53.

1195

Art. 2.11 lid 2 en art. 2.12 lid 2 Omgevingswet.

1196

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 407.

1197

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr.12, p. 53-54.

1198

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 407.

1199

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 12, p. 54.

1200 Groothuijse (2016), p. 107.
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De Omgevingswet bepaalt voorts niets over het vaststellen van decentrale omgevingswaarden
over onderwerpen waarover ‘andere doelstellingen’ zijn gesteld. Indien bij amvb bijvoorbeeld
instructie- of beoordelingsregels zijn gesteld over geur, lijkt dat niet in de weg te staan aan
het vaststellen van een omgevingswaarde voor geur op gemeentelijk niveau. Overigens zal de
verplichting tot monitoring en de extra lasten die dat mee zal brengen, in de praktijk kunnen
leiden tot terughoudendheid van het stellen van decentrale omgevingswaarden.1201
Voor

provinciale

en

nationale

omgevingswaarden

geldt

de

beperking

van

het

subsidiariteitsbeginsel (art. 2.3 Ow). Getoetst moet worden of het belang niet doelmatig en
doeltreffend door een lager overheidsorgaan kan worden behartigd. Op alle overheidsniveaus
kunnen derhalve - met inachtneming van de genoemde beperkingen - omgevingswaarden
worden vastgesteld.
Voor zover doelstellingen in instructieregels of beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen
worden opgenomen, hangt het zoals gezegd af van de formulering van de desbetreffende
regeling in hoeverre flexibiliteit bij de norm wordt geboden. In hoeverre decentrale overheden
afwijkende normen kunnen vaststellen hangt derhalve af van de regel zelf. Bij amendement is
overigens expliciet aan de Ow toegevoegd dat de instructieregels op rijks- en provinciaal niveau
moeten bepalen:
‘in welke gevallen en onder welke voorwaarden van de regels kan worden afgeweken als de
toepassing van de regels niet toereikend is voor, of in de weg staan aan, het bereiken van de
doelen van de wet.’1202

Met dit amendement werd beoogd te waarborgen dat de huidige regelingen van de Chwet en de
Interimwet stad-en-milieubenadering om in specifieke ‘hoogstedelijke’ situaties1203 te kunnen
afwijken van milieunormen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen, in de instructieregels
terugkomen. De invulling van de bepaling is overgelaten aan de uitvoeringsregelgeving. De
verplichting is daarbij ruim geformuleerd ‘niet toereikend is voor, of in de weg staat aan het
bereiken van de doelen van de wet’, wat minder sturing geeft dan met het amendement lijkt
te zijn bedoeld. Ook kan de formulering ‘in welke gevallen’ mijns inziens ook inhouden ‘geen
enkel geval’.

1201

Kamerstukken I 2015/16, 33 962, E, p. 35.

1202

Art. 2.23 lid 5 Omgevingswet en art. 2.25 lid 5 Omgevingswet. Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 68.

1203

Zoals dit in het amendement wordt genoemd.
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Voorkeur voor flexibiliteit ‘aan de voorkant’ (bij de norm zelf)
In algemene zin beoogt de regering om de flexibiliteit te integreren in de normstelling (dus
zowel bij omgevingswaarden als bij ‘andere doelstellingen’). Dit sluit aan bij het door mij
geformuleerde uitgangspunt in par. 2.2.3. Op pag. 38 van de MvT is in dit verband te lezen:
‘Daarmee verdwijnt de situatie dat de ene wettelijke regeling een harde, maar niet overal
haalbare, norm stelt en een andere regeling bepaalt dat daar beargumenteerd van kan worden
afgeweken. Onder de Omgevingswet zal bij het stellen van de norm ook worden aangegeven in
welke gevallen of onder welke voorwaarden van de standaardnorm kan worden afgeweken. Dit
is uiteraard alleen mogelijk voor zover internationale verplichtingen het toelaten.’1204

Daarbij introduceert de MvT de termen afwegingsruimte ‘aan de voorkant’ en ‘aan de
achterkant’ van het beleidsproces.1205 Met de ruimte aan de voorkant wordt gedoeld op
de ruimte die bestuursorganen hebben bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden.
Het stelsel biedt (afwegings)ruimte bij de vaststelling van het beleid en bij de in te zetten
instrumenten. Bij bestuurlijke afwegingsruimte aan de achterkant gaat het om bestuurlijke
afwijkingsmogelijkheden nadat de eis of norm is gesteld. Dit kan nodig zijn in verband met
bijzondere lokale situaties, complexe gebieden of gebiedsoverstijgende belangen, aldus
de MvT.1206 De voorkeur van de regering gaat derhalve uit naar flexibiliteit aan de voorkant.
De wijze waarop deze flexibiliteit vorm krijgt in de instructieregels en beoordelingsregels
wordt uitgewerkt bij amvb. De MvT biedt op dit punt niet veel houvast; verschillende opties
worden genoemd. 1207 Onder andere wordt gewezen op de mogelijkheden van het toepassen
van saldering of compensatie (waarbij ook wordt gedacht aan compensatie buiten het (eigen)
milieucompartiment vergelijkbaar met de Interimwet stad-en-milieubenadering),1208 het onder
voorwaarden toestaan van een afwijkende waarde, waarbij sprake is van uitruil of waarbij een
programma moet worden opgesteld (vergelijk de aanpak van de ontwikkelingsgebieden in
de Crisis- en herstelwet). Bij de normen in de vorm van omgevingswaarden zal de mate van
flexibiliteit zoals gezegd ook afhangen van de vraag in hoeverre doorwerking van deze waarden
wordt gegeven door middel van instructie- of beoordelingsregels.

1204 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 38.
1205

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 39-40.

1206 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 39.
1207

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 265-266.

1208 Dit specifieke voorbeeld wordt niet in de MvT, maar in de Nota naar aanleiding van het verslag gegeven, zie
Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 23, p. 135-136.
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De keuze om alleen flexibiliteit aan de voorkant te bieden, past bij de door mij voorgestelde
uitgangspunten voor het systeem van flexibiliteit. De Omgevingswet biedt daarbij ruimte om
de flexibiliteit uniform vorm te geven (bijvoorbeeld door bandbreedtes aan te geven).1209

Experimenteerbepaling
De Omgevingswet kent één bepaling die de voorkeur om geen flexibiliteit ‘aan de achterkant’ te
bieden, doorkruist. Art. 23.3 Omgevingswet biedt de mogelijkheid om bij wijze van experiment
van bepalingen bij of krachtens de Omgevingswet, Electriciteitswet, Warmtewet en Wet
milieubeheer af te wijken. Voor omgevingswaarden geldt daarbij een maximale afwijkingstermijn
van tien jaar.1210 Voor de overige bepalingen (waaronder de

instructieregels met ‘andere

doelstellingen’) wordt geen termijn gesteld, maar hoeft alleen te worden aangegeven hoe lang
de afwijkingen zijn toegestaan. Het toepassingsbereik van de experimenteerbepaling is in het
tweede lid van art. 23.3 Omgevingswet expliciet beperkt tot de beschermingsdoelstelling van
de Omgevingswet zoals opgenomen in art. 1.3, aanhef en onder a Omgevingswet en niet tot de
doelstelling ten aanzien van het ‘benutten’ van de fysieke leefomgeving (art. 1.3 onder b).1211 In
die zin zou de experimenteerbepaling minder relevant zijn voor de compacte-stad-problematiek,
waarbij het juist gaat om de afweging tussen ‘beschermen’ en ‘benutten’. De vraag is echter hoe
onderscheidend de twee doelstellingen genoemd in art. 1.3 zijn; door enkel te verwijzen naar de
beschermingsdoelstelling onder a. wordt het onderscheid tussen beide (op zich samenhangende)
doelstellingen immers van belang. Kan, zoals Backes opmerkt, onder ‘verbetering van de kwaliteit
van de fysieke leefomgeving’ bijvoorbeeld ook worden gevat de aanleg van een nieuwe straat of
een nieuw industrieterrein’.1212 Backes maakte deze opmerking naar aanleiding van de toetsversie
Omgevingswet, waarin de verwijzing naar art. 1.3 lid 1 onder a Omgevingswet nog niet was
opgenomen. Ook in het rapport van de rijksuniversiteit Groningen - waarin wordt uitgegaan van
de tekst van art. 23.3 Omgevingswet met verwijzing - wordt deze verwijzing echter blijkbaar niet
als beperking gezien. Daar wordt opgemerkt: ‘voor bijna alle activiteiten kan immers worden
beweerd dat deze bijdragen aan het nastreven van het bereiken en in stand houden van een veilige
en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.’1213

1209 Deze instructieregels zijn van overeenkomstige toepassing op de omgevingsvergunning voor een
afwijkactiviteit (voor zover de instructieregels zijn gesteld met het oog op een evenwichtige toedeling van
functies aan locaties), zie art. 5.21 Omgevingswet.
1210

Art. 23.3 lid 3 onder h. Dit kunnen vooralsnog niet de rijksomgevingswaarden zijn, aangezien deze
voorlopig worden beperkt tot waarden ter uitvoering van internationale verplichtingen. Daarvan kan alleen
worden afgeweken voor zover dat de internationale verplichtingen dit toestaan.

1211

Ook de regering benadrukt dat het moet gaan om experimenten die gericht zijn op de verbetering van de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zie o.a. Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 116.

1212

Backes (2013), p. 104.

1213

De Graaf e.a. (2015a), p. 86.
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In de toelichting op het wetsvoorstel ontbreken voorbeelden op dit punt. In de MvT wordt
aangegeven dat deze regeling voortbouwt op art. 2.4 van de Crisis- en herstelwet. Het
toepassingsbereik van art. 2.4 Chw is echter beperkter dan die van de experimenteerbepaling
in de Omgevingswet. Art. 2.4 lid 2 Chw bepaalt namelijk dat uitsluitend toepassing kan worden
gegeven aan ‘indien het experiment bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen en voldoende
aannemelijk is dat uitvoering ervan bijdraagt aan het bestrijden van de economische crisis en
aan de duurzaamheid.’
Geconcludeerd moet dan ook worden dat het toepassingsbereik van de experimenteerbepaling
niet geheel duidelijk is. Niet is uit te sluiten dat een ruime interpretatie mogelijk is. De
experimenteerbepaling past in die vorm niet bij de door mij geformuleerde uitgangspunten
van flexibiliteit bij de normstelling. Er is inmiddels ruim geëxperimenteerd met het creëren van
meer bestuurlijke afwegingsruimte (denk aan de Interimwet stad-en-milieubenadering en de
Crisis- en herstelwet). In de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving zouden op basis van de
opgedane ervaringen de keuzes moeten worden gemaakt. Een nieuwe experimenteerbepaling
moet mijns inziens dan ook kritisch worden bezien en toegepast.1214

II Voldoende procedurele voorwaarden
De Omgevingswet introduceert het omgevingsplan als opvolger van het bestemmingsplan.
De gemeenteraad zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een omgevingsplan
moeten vaststellen. De praktijk van verschillende bestemmingsplannen binnen een gemeente
is daarmee voorbij. Bovendien heeft het omgevingsplan uitdrukkelijk een ruimere reikwijdte
dan het huidige bestemmingsplan; in het omgevingsplan dienen regels over de ‘fysieke
leefomgeving’ te worden opgenomen.1215 Het gaat daarbij zowel om regels die zien op een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties als om regels over activiteiten die gevolgen
hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.1216 Bestaande gemeentelijke
verordeningen die zien op de fysieke leefomgeving, zoals de gemeentelijke bomenverordening,
zullen opgaan in het omgevingsplan. De regering beoogt meer flexibiliteit te bieden met het
omgevingsplan ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. Zo zou het plan globaler en
flexibeler moeten zijn, waarbij de mogelijkheid zou moeten bestaan om onderzoekslasten door
te schuiven naar een later moment.1217 Ook vervalt de tienjaarlijkse plicht tot herziening van
het plan en zal het uitvoerbaarheidsvereiste zoals dat in het huidige Bro is opgenomen niet
1214

Waarbij ik mij wel een toepassing denkbaar acht voor zover het gaat om ‘echte’ innovatieve projecten,
zoals eerder de ‘eco-iglo’ onder de Crisis- en herstelwet.

1215

Art. 2.4 lid 1 Omgevingswet.

1216

Art. 4.1 lid 1 Omgevingswet en art. 4.2 lid 1 Omgevingswet.

1217

Zie par. 3.4.
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meer terugkomen.1218 Gelet op de verruimde reikwijdte van het plan kunnen ook gemeentelijke
omgevingswaarden en (beoordelingsregels voor) ‘andere doelstellingen’ gebiedsgericht
worden vastgesteld in het plan.1219 Hoewel ook in het huidige bestemmingsplan milieubelangen
moeten worden meegenomen in de belangenafweging en het ook al mogelijk is om emissie- en
immissienormen in het plan op te nemen,1220 wordt met de verbreding van de reikwijdte van het
omgevingsplan een duidelijk signaal afgegeven dat in het omgevingsplan milieurelevante regels
worden opgenomen. Het is de bedoeling dat de verdeling van de milieugebruiksruimte primair
plaatsvindt met behulp van het omgevingsplan.1221 In het plan kunnen gedifferentieerd naar
gebied emissienormen of immissienormen worden opgenomen om zo de milieugebruiksruimte
die beschikbaar is op een locatie te begrenzen. De rol van het omgevingsplan als instrument
voor de verdeling van de milieugebruiksruimte wordt nog eens versterkt omdat, zo blijkt uit
het ontwerp Besluit kwaliteit leefomgeving, in de instructieregels op rijksniveau ook expliciet
zal worden geïnstrueerd op het opnemen van immissienormen op het gebied van o.a. geluid,
geur en externe veiligheid in het omgevingsplan. Tegen alle regels van het omgevingsplan
zal bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaan.1222 Voor zover omgevingswaarden
of andere doelstellingen in de regels van het omgevingsplan worden opgenomen zijn zij
derhalve appellabel. Waar in het huidige recht sprake is van een weinig eenduidig systeem van
(afwijkende) normstelling is het mijns inziens een goede stap dat onder de Omgevingswet de
relevante lokale milieunormen die sturing geven aan de verdeling van de milieugebruiksruimte
in een juridisch bindend plan kunnen worden samengebracht. Dit past bij mijn uitgangspunten
van een systeem van flexibiliteit van normstelling.

III Voorkomen van normopvulling en realiseren van zo hoog mogelijk
niveau van milieubescherming
In par. 2.2.3 is betoogd dat ter realisering van de hoogst mogelijke milieukwaliteit en het
voorkomen van normopvulling twee, varianten denkbaar zijn:
1. De verplichting tot een periodieke toetsing en zo mogelijke herziening van de
milieukwaliteitsnorm.
2. Verplichten tot een voortschrijdende milieukwaliteitsnormstelling bij vaststellen van de
norm.
Daarbij is aangegeven in welke gevallen welke variant het meest aangewezen is.

1218

Zie o.a. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 140 en p. 148 ev.

1219

Zie ook onder I.

1220

Zie hoofdstuk 3, par. 3.3.

1221

O.a. Kamerstukken I 2015/16, 33 962, E, p. 15.

1222

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 91-92.
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In algemene zin kan worden gezegd dat dergelijke concrete (verbeter)verplichtingen niet zijn
opgenomen in de Omgevingswet. Wel laat de wet ruimte om dit in de uitvoeringsregelgeving
vast te leggen. In de doelstellingen van de Omgevingswet is expliciet de ‘verbetering van het
leefmilieu’ opgenomen (art. 1.3 Ow). Dit is toegevoegd bij amendement,1223 maar ook zonder
dit amendement was reeds beoogd de verbetering van het leefmilieu onderdeel te laten zijn
van de doelstellingen.1224 Aangezien de doelen van de wet richting geven aan de inzet van
instrumenten1225 vloeit hieruit een opdracht voor bestuursorganen voort om - zowel bij als na
vaststelling van een norm - te streven naar een verbetering van de leefmilieukwaliteit. Door de
algemene omschrijving zijn de doelen mijns inziens echter onvoldoende sturend om daaruit een
concrete verplichting af te leiden tot bijvoorbeeld het periodiek toetsen en zo nodig herzien
van (effectgerichte) normstelling. Een dergelijke specifieke verplichting zou naar mijn mening
expliciet in de Ow of uitvoeringsregelgeving moeten worden opgenomen.
Ten aanzien van het voorkomen van normopvulling heeft bij de totstandkoming van de wet
de discussie zich vooral gericht op het al dan niet codificeren van het stand-stillbeginsel.
De Afdeling advisering van de Raad van State adviseerde om het stand-stillbeginsel te (her)
codificeren, mede vanuit een oogpunt van consistentie, ook het beginsel van beste beschikbare
technieken was immers opgenomen in de wet.1226 In antwoord hierop stelde de regering dat
het stand-stillbeginsel was gecodificeerd in art. 2.26 lid 2 Omgevingswet. Hierin is bepaald dat
de instructieregels die het Rijk verplicht moet vaststellen over de (verplichte) programma’s als
bedoeld in paragraaf 3.2.2 van de Omgevingswet mede strekken ‘ter voorkoming of beperking
van achteruitgang van de staat of de kwaliteit van de fysieke leefomgeving’.1227 De reikwijdte is
dus beperkt; er is geen koppeling met omgevingswaarden of met andere type instructieregels.
In de literatuur is wel voor een koppeling van het stand-stillbeginsel met de omgevingswaarden
gepleit, met name ook vanwege de signaalfunctie die daar vanuit zou gaan.1228 In de nota naar
aanleiding van het verslag benadrukt de regering echter dat uitdrukkelijk is besloten om deze
koppeling niet in de Omgevingswet op te nemen. Daar worden verschillende redenen voor
gegeven: onder andere zou een koppeling leiden tot veel rechtsonzekerheid, ongewenste
starheid en het zou een nationale ‘kop’ vormen op de kaderrichtlijn water.1229 In hoofdstuk 4
van dit boek is reeds ingegaan op de beperkingen van de regeling van het stand-stillbeginsel

1223

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 71 en 159.

1224

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 63.

1225

Zo wordt er in art. 2.9 Ow (omgevingswaarden) expliciet naar verwezen.

1226

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 57.

1227

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 67.

1228

Zie Backes (2013), p. 102 en rapport De Graaf e.a. (2015a), p. 18-19.

1229

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 23, p. 40.
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zoals opgenomen in het huidige hoofdstuk 5 Wm. De door de regering genoemde argumenten
zijn herkenbaar. Van opname van het stand-stillbeginsel zou een signaalfunctie kunnen
uitgaan, maar zoals eerder betoogd zou mijn voorkeur uitgaan naar het opnemen van andere
verplichtingen om normopvulling tegen te gaan (zie 2.2.2).
Kijken we specifiek naar de hierboven genoemde varianten dan kan het volgende worden
geconstateerd.
Alleen de variant genoemd onder 2 is in enige mate herkenbaar in de Omgevingswet voor zover
het omgevingswaarden betreft. Art. 2.10 lid 1 onder b bepaalt immers dat bij de vaststelling van
een omgevingswaarde het tijdstip wordt bepaald waarbinnen aan de verplichting moet worden
voldaan. Dit biedt een grondslag voor voortschrijdende normstelling zoals bedoeld in variant
2. Indien een verplichting daartoe wenselijk is zou dit bij amvb moeten worden bepaald. Voor
zover een dergelijke voortschrijdende normstelling voor ‘andere doelstellingen’, opgenomen
in instructieregels, wenselijk is, bieden de art. 2.22 lid 1 en art. 2.24 lid 1 van de Omgevingswet
daarvoor een grondslag. Het opnemen van een verplichting is dus mogelijk, maar daaraan zal
bij amvb uitvoering moeten worden gegeven.
Ten aanzien van de variant onder 1 kent de wet geen specifieke bepalingen. Wel biedt ook
ten aanzien van deze variant de wet een grondslag om een dergelijke verplichting uit te werken
in de uitvoeringsamvb’s.

3.3 Flexibel onderweg: de Omgevingswet
In paragraaf 2.3.3 zijn twee uitgangspunten geformuleerd voor toepassing van de methode
‘flexibel onderweg’. Het betreft, kort gezegd, een uniforme regeling en mogelijkheid tot brede
toepassing van de programmatische aanpak en een verbetering van de mogelijkheden tot het
beperken van bestaande rechten. In deze paragraaf wordt ten aanzien van deze uitgangspunten
onderzocht in hoeverre deze vorm kunnen krijgen onder de Omgevingswet.

IV Uniforme regeling en brede toepassing programmatische aanpak
Het ‘programma’ heeft in de Omgevingswet een centrale plaats gekregen. Hoofdstuk 3 van
de wet bevat een uniforme regeling voor de programma-aanpak die zich leent voor een brede
toepassing. De programmatische aanpak is een bijzondere vorm van de programma-aanpak.
De verschillende varianten van de programmatische aanpak die de huidige wet- en regelgeving
kent zijn zo veel mogelijk geharmoniseerd en geüniformeerd. Aan het door mij geformuleerde
uitgangspunt van een uniforme regeling van de programmatische aanpak met ruime
toepassingsmogelijkheid wordt in dat opzicht dan ook voldaan. Dat wil overigens niet zeggen
dat elke programmatische aanpak er hetzelfde uit zal zien; de regeling maakt het mogelijk
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dat de uitwerking verschillend is.1230 Bij de wijze waarop de regeling in de Omgevingswet is
vormgegeven, kunnen echter wel enkele kanttekeningen worden geplaatst, mede in het licht
van de eerder gesignaleerde risico’s van de programmatische aanpak in het huidige recht.
Hiertoe is het goed om de plaats van de programma’s in het nieuwe stelsel te zien, in het
bijzonder ten opzichte van de omgevingsvisies en het omgevingsplan, en de beoogde rol van
de programma’s bij de verdeling van de (milieu)gebruiksruimte.

Omgevingsvisie en programma’s
Onder de Omgevingswet worden de programma’s samen met de omgevingsvisie gekwalificeerd
als de instrumenten voor ‘beleidsplanning’.1231 De omgevingsvisie is een strategische visie
voor de lange termijn, die verplicht op alle bestuursniveaus moet worden vastgesteld (art.
3.1 Omgevingswet). Net als de beleidsplannen onder het huidige recht is deze strategische
omgevingsvisie alleen zelfbindend. In de visie worden de hoofdkeuzes voor het omgevingsbeleid
vastgelegd. De visie heeft uitdrukkelijk een integraal karakter, dat wil zeggen dat de visie het
beleid voor de fysieke leefomgeving in brede zin bevat. Gelet op de omschrijving van het begrip
‘fysieke leefomgeving’ in art. 1.2 Omgevingswet gaat het daarbij om alle ‘bekende’ onderdelen
van het omgevingsbeleid, zoals water, ruimtelijke ordening en milieu. In de visie moeten
verbanden worden gelegd tussen de verschillende onderdelen van het omgevingsbeleid om
zo op de samenhang tussen deze terreinen te kunnen sturen.1232 Dit is voor de praktijk een
ambitieuze opgave,1233 maar is mijns inziens een logisch en noodzakelijk vervolg op de stappen
die onder het huidige recht reeds zijn gezet richting meer integrale beleidsplannen, in het
bijzonder met de structuurvisie en de (buitenwettelijke) provinciale omgevingsplannen. De
beoogde integraliteit van de omgevingsvisie herbergt wel het risico in zich dat de visie een
dermate grote hoeveelheid beleidsonderwerpen bevat, dat het beleid daardoor juist minder
inzichtelijk wordt.1234 De Omgevingswet staat er echter niet aan in de weg om een keuze in
de onderwerpen te maken en de belangrijkste beleidsdoelen er uit te lichten. De visie moet
immers zien op de ‘hoofdzaken’ van het beleid.1235 Vanwege het integrale karakter kan de
omgevingsvisie ook een rol spelen bij de verdeling van de (milieu)gebruiksruimte in een gebied.
De MvT noemt in dit verband als voorbeeld dat het bestuur in een omgevingsvisie bepaalt of het

1230

Zie ook Brans (2014), par. 2.4.

1231

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 114.

1232

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 117.

1233

Brans wijst er terecht op dat het geen toelichting behoeft ‘dat het in praktische zin een uitdaging zal zijn
om zoveel onderwerpen ‘zichtbaar’ in kaart te brengen en vervolgens op elkaar af te stemmen en tegen
elkaar af te wegen, Brans (2014), par. 1.2.

1234

Zie ook Rli (2015), p. 22-23.

1235

Zie het advies van de Rli waarin voorstellen worden gedaan voor criteria voor een dergelijke selectie van
onderwerpen op nationaal niveau, Rli (2015), p. 23 e.v.
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vrijgeven van onbenutte gebruiksruimte verantwoord is in een gebied en welke instrumenten
het meest geëigend zijn om een overschrijding van de gebruiksruimte te voorkomen.1236
De programma’s in de zin van hoofdstuk 3 van de Omgevingswet hebben een meer
uitvoeringsgericht karakter dan de omgevingsvisies. Het programma is bedoeld om een
uitwerking te geven aan het beleid en om een maatregelenpakket vast te stellen gericht op het
bereiken van omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving.1237 De
wetgever wil uitdrukkelijk geen hard onderscheid tussen de omgevingsvisie en het programma
maken. Beoogd is om maximale vrijheid bij de vormgeving van de instrumenten te bieden. 1238
In die zin kan een programma dus zowel ter uitwerking als naast of los van een omgevingsvisie
worden ingezet om de omgevingswaarden of doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te
bereiken.
Een programma kan sectoraal van aard zijn (bijvoorbeeld alleen met het oog op het bereiken
van een omgevingswaarde voor luchtkwaliteit) of gebiedsgericht, waarbij het programma ziet
op het bereiken van meerdere omgevingswaarden of doelstellingen binnen een bepaald gebied.
De programma’s zijn niet bindend voor burgers, maar binden alleen de vaststellende organen.
Het is van belang om te zien dat de Omgevingswet vanuit juridisch oogpunt twee verschillende
type programma’s kent. Het eerste type betreft de programma’s die zouden kunnen worden
aangeduid als ‘reguliere’ programma’s, het tweede type betreft de programma’s met een
programmatische aanpak. De benaming ‘regulier’ is wellicht niet helemaal treffend, omdat deze
programma’s ook in verschillende varianten voorkomen, maar dient vooral ter onderscheid van de
bijzondere vorm van de programmatische aanpak. In een aantal gevallen stelt de Omgevingswet,
mede ter implementatie van EU-richtlijnen, het vaststellen van (reguliere) programma’s
verplicht en verbindt daaraan bijzondere rechtsgevolgen (par. 3.2.2 Omgevingswet). Dit
betreft bijvoorbeeld de waterprogramma’s ter uitvoering van de Kaderrichtlijn water en de
actieplannen voor geluid ter uitvoering van de richtlijn omgevingslawaai. Een aparte categorie
zijn de verplichte programma’s die moeten worden vastgesteld als aannemelijk is dat niet
wordt voldaan of zal worden voldaan aan een omgevingswaarde (art. 3.10 Omgevingswet). Of
daarvan sprake is, zal moeten blijken uit de resultaten van de monitoring die verplicht is als een
omgevingswaarde is vastgesteld (art. 20.1 Omgevingswet). Indien uit monitoringsresultaten
blijkt dat met het programma (nog steeds) niet aan de omgevingswaarde kan worden voldaan,
dan verplicht artikel 3.11 Omgevingswet tot een aanpassing van het programma en kunnen
bijvoorbeeld extra verbetermaatregelen in het programma worden opgenomen.

1236

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 286.

1237

Art. 3.4 Omgevingswet.

1238

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 119.
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Programma met programmatische aanpak en verdeling milieugebruiksruimte
Het onderscheid tussen een regulier programma en een programma met programmatische
aanpak is met name gelegen in het feit dat de laatstgenoemde uitdrukkelijk als toetsingskader
kan fungeren voor de uitoefening van één of meer taken en bevoegdheden op grond van
de Omgevingswet, zoals het verlenen van omgevingsvergunningen of het vaststellen van
omgevingsplannen (art. 3.16 lid 2 Omgevingswet). In bepaalde gevallen kunnen daarbij
instructieregels of beoordelingsregels voor de verlening van omgevingsvergunningen geheel
of gedeeltelijk terzijde worden geschoven. De toelaatbaarheid van activiteiten wordt derhalve
beoordeeld op de in het programma omschreven wijze. De programmatische aanpak is daarmee,
net als onder het huidige recht, vooral bedoeld om te sturen op de (milieu)gebruiksruimte in
een gebied.1239 In de MvT wordt er in dit verband op gewezen dat:
‘de regeling vooral van betekenis (is) als er op landelijk of gebiedsniveau door een bepaalde
omgevingswaarde of andere als materièle beslisnorm vastgelegde doelstelling voor de fysieke
leefomgeving een gebruiksruimte is gedefinieerd die onder druk staat. (..). Via de programmatische
aanpak kan een activiteit dan toch door gaan, omdat door het programma als geheel
aannemelijk wordt gemaakt dat er tijdig afdoende maatregelen worden getroffen, zodat aan de
omgevingswaarde wordt voldaan of de andere hiervoor bedoelde doelstelling wordt bereikt.’1240

In het programma met programmatische aanpak onder de Omgevingswet zullen de verwachte
ontwikkelingen in het gebied, de nieuwe activiteiten en de verbetermaatregelen moeten worden
beschreven. Ook de gevolgen van deze ontwikkelingen, activiteiten en verbetermaatregelen voor
het betreffende onderdeel van de fysieke leefomgeving moeten worden beschreven. Wat betreft
de activiteiten die naar verwachting binnen het programmagebied worden verricht en effecten
hebben op de omgevingswaarde of andere doelstelling, kan het programma a. een beschrijving
bevatten van die activiteiten of b. een beschrijving van de wijze waarop de ruimte, die gelet op de
omgevingswaarde of andere doelstelling beschikbaar is voor activiteiten wordt bepaald of verdeeld.
Dit laat zien dat de programmatische aanpak op verschillende manieren kan worden uitgewerkt.1241
Eenzelfde flexibiliteit geldt ten aanzien van de keuze om bijvoorbeeld de beoordelingsregels voor een
omgevingsvergunning buiten toepassing te laten. Er kan voor worden gekozen om die beoordeling
via een lijst van in het programma toegestane activiteiten plaats te laten vinden, maar ook kan
worden gekozen voor een toetsing aan de beoordelingsregels of een combinatie.1242

1239

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 124-125.

1240 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 125.
1241

Art. 3.17, lid 1 onder f Omgevingswet. De manier onder a is conform de systematiek van het huidige NSL
en onder b. conform de systematiek van het PAS. Een combinatie is blijkens de MvT ook mogelijk, Zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 459-460.

1242 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 457.
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Het toepassingsbereik van de programmatische aanpak is met de regeling in de Omgevingswet
aanzienlijk verruimd ten opzichte van de huidige regelgeving. De programmatische aanpak kan
op alle overheidsniveaus worden ingezet.
Voor decentrale bestuursorganen zal de ruimte om een programma met programmatische
aanpak, vast te stellen, wel afhangen van de mogelijkheden die de hogere regelgeving hun
daarvoor biedt.1243 De bevoegdheid om een programma met programmatische aanpak vast te
stellen ten behoeve van een nationale of provinciale omgevingswaarde of andere doelstelling
kan bij amvb of provinciale verordening expliciet worden toebedeeld aan een decentraal
bestuursorgaan. Ook kan een decentraal bestuursorgaan een programma met programmatische
aanpak vaststellen ten behoeve van eigen omgevingswaarden of doelstellingen voor de
fysieke leefomgeving.1244 Deze mogelijkheid hangt echter af van de ruimte die de hogere
regelgeving de decentrale bestuursorganen laat om eigen omgevingswaarden of doelstellingen
voor de fysieke leefomgeving vast te stellen. Of ook op eigen initiatief een programma met
programmatische aanpak kan worden vastgesteld ten behoeve van een omgevingswaarde of
andere doelstelling die is vastgesteld door een hoger bestuursorgaan blijkt niet duidelijk uit art.
3.15 Omgevingswet.1245 Uit de MvT lijkt te volgen dat wanneer een omgevingswaarde of andere
doelstelling op rijksniveau wordt vastgesteld, decentrale bestuursorganen niet zelfstandig
kunnen beslissen tot het vaststellen van een programma met programmatische aanpak om te
voldoen aan die omgevingswaarde of andere doelstelling, maar moeten zij daartoe (bij amvb)
de bevoegdheid hebben gekregen.1246 In dit verband wordt onder meer opgemerkt: ‘Mochten
op gemeentelijk of provinciaal niveau initiatieven ontstaan om de programmatische aanpak
in te zetten voor situaties waarvoor zij geen omgevingswaarde hebben vastgesteld, dan
moet dat worden voorgelegd aan het Rijk.’1247 De tekst van art. 3.15 Omgevingswet laat dit
evenwel niet zien. Dit schept onduidelijkheid en is van belang voor de toepasbaarheid van de
programmatische aanpak.
Ook geldt de beperking, welke overigens niet expliciet uit de Omgevingswet blijkt, dat de
programmatische aanpak geen omgekeerde verticale werking kan hebben.1248 Dat wil zeggen
dat uit het van toepassing verklaren van de programmatische aanpak door een bestuursorgaan
uitsluitend rechtsgevolgen voortvloeien voor bestuursorganen van hetzelfde of een lager
overheidsniveau.

1243

Boeve & Groothuijse (2014), p. 78.

1244 Voor de andere doelstelling moeten beoordelingsregels in het omgevingsplan zijn gesteld (art. 3.15 lid 2
Omgevingswet).
1245

Boeve & Groothuijse (2014), p. 78.

1246 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 127.
1247

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 127.

1248 Eerder opgemerkt in Boeve & Groothuijse (2014), p. 79.
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De wetgever zag overigens ook uitdrukkelijk een rol voor de programmatische aanpak op
gemeentelijk niveau:
‘Het gaat hier niet alleen om nationale programma’s; ook op regionaal of lokaal niveau is een
programmatische aanpak denkbaar, als er maar sprake is van beheerbare gebruiksruimte,
die in de vorm van een bepaalde waarde voor een bepaald aspect de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving uitdrukt. Gedacht kan worden aan een programmatische aanpak voor geur, geluid
en externe veiligheid.’1249

Of de programmatische aanpak een rol van betekenis zal gaan hebben op het gemeentelijke
niveau is nog niet duidelijk. Een korte doorkijk naar de ontwerp-amvb’s ter uitvoering van de
Omgevingswet laat op amvb-niveau in ieder geval geen brede inzet zien van de programmatische

6

aanpak.1250
Op de voorbereiding van een programma (al dan niet met programmatische aanpak) is afdeling
3.4 Awb van toepassing.1251 De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de vaststelling
van het programma met programmatische aanpak zal afhangen van de vormgeving van de
programmatische aanpak. In de Nota naar aanleiding van het verslag wordt hierover opgemerkt:
‘Er kan in dit verband onderscheid worden gemaakt tussen programma’s met programmatische
aanpak, waarbij voor het aspect waarop het programma ziet nog een afzonderlijk toestemmingsbesluit volgt over een activiteit en een programma met programmatische aanpak, waarbij uit
het programma zelf de toelaatbaarheid van de activiteit volgt. In het eerste geval staat voor een
belanghebbende beroep open tegen het nadere besluit. In het tweede geval kan beroep worden
ingesteld tegen de onderdelen van het programma die zijn gericht op rechtsgevolg, zoals de
beschrijving van activiteiten die met het programma zijn vrijgesteld van een vergunningplicht.
Dit zal via de Invoeringswet Omgevingswet in de Awb worden geregeld.’ 1252

Dit lijkt, gelet op de verschillende vormen van programmatische aanpak, die de regeling in de
Omgevingswet toelaat geen onlogische keuze.

1249 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 126.
1250

Alleen de regeling inzake de PAS lijkt vooralsnog terug te komen in het ontwerp Besluit kwaliteit
leefomgeving.

1251

Art. 16.27 Ow.

1252

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 178-179.
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In paragraaf 2.3.3 (flexibel eindpunt: waar naar toe?) heb ik risicopunten benoemd bij een
regeling voor de programmatische aanpak. Deze langslopend, kunnen er enkele opmerkingen
of kanttekeningen worden geplaatst bij de regeling van de programmatische aanpak in de
Omgevingswet.

Doelbereik en termijn moeten duidelijk zijn
In paragraaf 2.3.3 benoemde ik dat het doelbereik van het programma en de termijn waarop
de normen of doelstellingen moeten worden gehaald, duidelijk moeten zijn. Deze eisen
zijn te herkennen in art. 3.17 lid 1 Omgevingswet waarin is bepaald dat een programma met
programmatische aanpak in ieder geval een beschrijving bevat van de omgevingswaarde of
andere doelstelling waarvoor het programma wordt vastgesteld en van de periode waarop het
programma betrekking heeft.
Anders dan onder het huidige recht, denk bijvoorbeeld aan de regeling in de Crisis- en
herstelwet inzake het gebiedsontwikkelingsplan, kan door het van toepassing verklaren van
de programmatische aanpak zelf niet worden afgeweken van omgevingswaarden of andere
doelstellingen voor de fysieke leefomgeving.1253 De flexibiliteitsmogelijkheden dienen bij de
normstelling zelf te worden gegeven (zie hiervoor flexibel eindpunt, par. 3.2). Dit betekent
mijns inziens dat in milieubelaste gebieden de programmatische aanpak zal kunnen worden
ingezet als er bij de normstelling nog tijd is of wordt gegeven om aan de uiteindelijke norm te
voldoen. Het stellen van een duidelijke termijn is derhalve van belang. Indien de termijn voorbij
is en de norm moet zijn behaald kan de inzet van de programmatische aanpak nog steeds aan
de orde zijn, maar dan om de bereikte norm te handhaven of om de milieukwaliteit verder te
verbeteren.

Uitvoering verbetermaatregelen
De Omgevingswet bevat zowel ten aanzien van de ‘reguliere’ programma’s als ten aanzien
van de programma’s met programmatische aanpak een bepaling over de uitvoering van de
verbetermaatregelen. De Omgevingswet laat ten aanzien van de reguliere programma’s ruimte
om een uitvoerings of operationaliseringsplicht ten aanzien van de verbetermaatregelen
op te nemen (art. 3.12 Omgevingswet). Dit moet echter nog worden bepaald en uitgewerkt
bij amvb. Ten aanzien van de programma’s met een programmatische aanpak is wel in art.
3.18 Omgevingswet een uitvoeringsplicht opgenomen voor de verbetermaatregelen die
zijn opgenomen in een programma met een programmatische aanpak: ‘de bestuursorganen
die daarvoor in het programma zijn aangewezen, zorgen voor de uitvoering van de daarin
opgenomen maatregelen binnen de daarbij gegeven termijn’ (art. 3.18 lid 1). Daarbij moet uit
het programma blijken dat die bestuursorganen met het opnemen van de maatregelen hebben

1253
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ingestemd (art. 3.18 lid 2). De eventuele rechtsbeschermingsmogelijkheden ten aanzien van
het treffen van verbetermaatregelen lijken vooralsnog niet verruimd.1254 Positief te waarderen
is in ieder geval dat de Omgevingswet in art. 3.19 lid 3 een plicht bevat tot aanpassing van het
programma indien uit monitoring blijkt dat met het programma niet aan de omgevingswaarden
kan worden voldaan.

Opleggen gedoogplicht ter uitvoering verbetermaatregelen
Opvallend is dat de regeling inzake de programmatische aanpak geen expliciete
gedoogplicht bevat voor weigerachtige grondeigenaren ten aanzien van het aanbrengen
van verbetermaatregelen uit het programma, zoals deze wel was opgenomen in de Crisis- en
herstelwet. Ook in hoofdstuk 10 van de Omgevingswet waarin de gedoogplichten zijn geregeld,
is geen expliciete gedoogplicht in relatie tot de programmatische aanpak opgenomen. Wellicht
kan de uitvoering van een verbetermaatregel in het kader van de programmatische aanpak onder
omstandigheden vallen onder art. 10.21 Omgevingswet. Daarin is geregeld dat de minister aan
een rechthebbende een gedoogplicht kan opleggen voor het tot stand brengen of opruimen
van een werk van algemeen belang (niet zijnde een werk waarop de andere bepalingen van
hoofdstuk 10 zien), als het belang van de openbare veiligheid, het belang van het beschermen
van de fysieke leefomgeving, zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere
maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen. Dit is echter een zwaardere toets dan die onder
de Crisis- en herstelwet waarin de (compenserende) werken van rechtswege werden aangemerkt
als openbare werken van algemeen nut in de zin van de Belemmeringenwet Privaatrecht.1255 De
gedoogplicht vormde naar mijn mening juist een goede aanvulling op de uitvoeringsplicht van
de verbetermaatregelen.

Afstemming tussen programma’s
Een laatste kanttekening betreft een punt dat ik eerder niet heb benoemd als aandachtspunt,
maar dat volgt uit het systeem waarvoor is gekozen in hoofdstuk 3 Omgevingswet. De
Omgevingswet sluit namelijk niet uit dat voor een omgevingswaarde of een doelstelling
meerdere programma’s met een programmatische aanpak op verschillende overheidsniveaus
worden vastgesteld.1256
Het is derhalve denkbaar dat met het oog op een omgevingswaarde zowel een programma
met programmatische aanpak wordt vastgesteld voor een bepaald onderdeel van de fysieke
leefomgeving (lucht, geluid, geur etc.) als een gebiedsgericht programma met programmatische
aanpak. Ook is voorstelbaar dat voor een omgevingswaarde verplicht een (regulier) programma
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Dit zou mogelijk bij Invoeringswet kunnen plaatsvinden.

1255

Zie hoofdstuk 5, par. 8.4.

1256

Dit punt is gebaseerd op Boeve & Groothuijse (2014), p. 78-79. Zie ook rapport De Graaf e.a. (2015a), p. 81.
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moet worden vastgesteld door B en W vanwege een (dreigende) overschrijding van een
omgevingswaarde (art. 3.10 Omgevingswet), terwijl met het oog op het behalen van die
omgevingswaarde reeds een programma met programmatische aanpak geldt. De verhouding
tussen de verschillende programma’s – al dan niet met programmatische aanpak – op
verschillende bestuursniveaus is evenwel niet geregeld in de Omgevingswet en wordt uit de MvT
evenmin duidelijk. Hierdoor kunnen onduidelijkheden ontstaan of overlappende programmatoepassingen. Een goede afstemming is derhalve noodzakelijk.1257 De regering heeft in de MvA
aan de Eerste Kamer in antwoord op vragen over deze problematiek aangegeven dat kan worden
volstaan met de algemene samenwerking en afstemming tussen bestuursorganen, zoals vereist
in art. 2.2 Omgevingswet. Daarbij wordt wel aangegeven dat, mochten zich in de toekomstige
praktijk knelpunten voordoen, bij amvb nadere instructieregels of procedurele regels kunnen
worden gesteld over de afstemming tussen specifieke programmatische aanpakken.1258

V Verbeterde mogelijkheden beperken bestaande rechten
Ambtshalve wijzigen of intrekken van de omgevingsvergunning voor de
milieubelastende activiteit
De mogelijkheid tot heroverweging van bestaande toestemmingen heb ik in par. 2.3.3. als
belangrijk uitgangspunt voor de herverdeling van milieugebruiksruimte benoemd. Daarbij is
gewezen op de beperkingen die het huidige recht hiervoor kent. Net als onder het huidige
recht is onder de Omgevingswet het uitgangspunt dat milieubelastende activiteiten worden
gereguleerd door bij amvb gestelde algemene regels;1259 vergunningplichtige milieubelastende
activiteiten vormen de uitzondering. Een milieubelastende activiteit is slechts vergunningplichtig
voor zover de activiteit hiertoe bij amvb is aangewezen.1260 Wat betreft de milieubelastende
activiteit zal een verdere verschuiving van vergunningplicht naar algemene regels naar
verwachting beperkt blijven, de afgelopen jaren is immers al een grote slag geslagen op dit
punt. Veel inrichtingen zijn al onder de werking van algemene regels gebracht.1261 Wel zullen
vanuit een oogpunt van decentralisatie minder milieubelastende activiteiten door algemene
regels op rijksniveau worden gereguleerd. Voor deze activiteiten kunnen indien nodig (milieu)
regels in het omgevingsplan worden opgenomen. 1262 Op dit punt vindt dus wel een verschuiving
plaats. Net als onder de Wabo zullen voor de verschillende vergunningplichtige activiteiten
1257

Zie ook Brans (2014), die een korte praktijk ‘botsproef’ uitvoert en laat zien dat een burger of bedrijf met
verschillende programmavarianten kan worden geconfronteerd.
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Kamerstukken I 2015/16, 33 962, E, p. 77.
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Art. 4.3 Ow verplicht tot het bij amvb stellen van regels voor milieubelastende activiteiten.

1260 Art. 5.1, lid 2 Ow.
1261

Zie ook Kamerstukken II 2014/15, 33 118, nr. 18, p. 4.

1262 Kamerstukken II 2014/15, 33 118, nr. 18, p. 16.
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aparte beoordelingskaders gelden. Deze beoordelingskaders worden uitgewerkt bij amvb.
Ten aanzien van de vergunningplichtige milieubelastende activiteit is bepaald dat deze regels
worden gesteld met het oog op het waarborgen van de veiligheid en het beschermen van de
gezondheid en het milieu.1263 Een verdere uitwerking is gegeven in art. 4.22 Omgevingswet
waarin is bepaald waartoe de regels in in ieder geval moeten strekken, zoals de toepassing
van de beste beschikbare technieken.1264 Hierin zijn elementen te herkennen van het huidige
toetsingskader van art. 2.14 Wabo. Opvallend is verder met name dat het begrip inrichting
als aangrijpingspunt voor de regulering wordt losgelaten. Het nieuwe aangrijpingspunt is de
‘milieubelastende activiteit’.1265
Kijkend naar de mogelijkheden van ambtshalve wijziging of intrekking van de
omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit in paragraaf 5.1.5 van de
Omgevingswet, lijkt de mogelijkheid tot aanpak van bestaande rechten van milieubelastende
activiteiten onder de Omgevingswet niet wezenlijk anders dan die onder het huidige recht.
Hoewel een belangrijk deel van deze paragraaf van de Omgevingswet over actualisering,
wijziging, intrekking en revisievergunning nog moet worden uitgewerkt bij amvb, kan al wel
het volgende worden opgemerkt.
Met betrekking tot de mogelijkheden om bij ambtshalve wijziging de grondslag van de aanvraag
te verlaten is art. 5.34 lid 2 onder a Omgevingswet van belang. Hierin is bepaald dat bij amvb
in ieder geval regels worden gesteld over voorschriften die strekken tot toepassing van andere
technieken dan die waarover bij de aanvraag gegevens of bescheiden zijn verstrekt. Uit de MvT
blijkt dat het de bedoeling is om de lijn van art. 2.31a Wabo door te trekken.1266 Er lijkt dus geen
verruiming beoogd van de gevallen waarin de bevoegdheid bestaat om af te wijken van de
grondslag van de aanvraag. Beoogd is blijkens de toelichting om deze bevoegdheid, net als onder
het huidige recht, te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een actualiseringsplicht.1267
De gevallen of gronden waarop een omgevingsvergunning ambtshalve kan of moet worden
gewijzigd of ingetrokken, moeten, in belangrijke mate,1268 worden bepaald bij amvb.1269 In

1263

Art. 5.26 Omgevingswet.

1264 Art. 5.26, lid 2 jo. art. 4.22 lid 2.
1265

Zie par. 3.4.

1266 Kamerstukken II 2013/14 33 962, nr. 3, p. 504.
1267

Het ontwerp Besluit kwaliteit leefomgeving laat ook geen verruiming zien op dit punt.

1268 Voor bepaalde gevallen is dit in de wet aangegeven (zie art. 5.41 voor het advies met instemming en
art. 5.42 lid 2 voor de verplichtingen tot wijzigingen of intrekken van de omgevingsvergunning voor een
milieubelastende activiteit die volgen uit de richtlijn industriële emissies).
1269 Art. 5.39 onder a en art. 5.40 lid 1 onder a Omgevingswet.
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art. 5.42, lid 1 Omgevingswet wordt de invulling bij amvb van deze gronden en gevallen nader
beperkt: de gevallen of gronden moeten met hetzelfde oogmerk worden bepaald als het oogmerk
waarmee de beoordelingsregels voor de beslissing op de vergunningaanvraag worden gesteld.
Dit betekent dat voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit de gronden
voor ambtshalve wijziging of intrekking van de vergunning als oogmerk ‘het waarborgen van
de veiligheid en het beschermen van de gezondheid en het milieu’ moeten hebben.1270 Ook hier
is derhalve geen verruiming beoogd ten opzichte van het huidige recht. De herverdeling van
milieugebruiksruimte zal zich, net als onder het huidige recht, immers niet altijd laten vertalen
naar het belang van de bescherming van de gezondheid en het milieu.
Ten aanzien van de zogenoemde ‘onbenutte’ bestaande rechten biedt de Omgevingswet ruimere
mogelijkheden in vergelijking met de regeling in de Wabo. Art. 5.40 lid 2 onder b Omgevingswet
bepaalt dat het bevoegd gezag een omgevingsvergunning kan intrekken ‘als gedurende een jaar of
een in de vergunning bepaalde langere termijn geen activiteiten zijn verricht met gebruikmaking
van de vergunning.’ In de Wabo was deze termijn gesteld op drie jaar. Het bevoegd gezag kan
derhalve eenvoudiger (of beter: sneller) overgaan tot intrekking van de omgevingsvergunning voor
een milieubelastende activiteit indien de vergunde activiteiten niet worden verricht. Of het hierbij
ook kan gaan om een gedeeltelijke intrekking van de vergunning maakt de tekst of toelichting niet
duidelijk. Naar mijn mening zou het meerdere (gehele intrekking) ook het mindere (gedeeltelijke
intrekking) omvatten. Het is wel goed om te benadrukken dat deze intrekkingsgrond ziet op de
situatie waarin een (deel van) een vergunde activiteit niet wordt verricht. Het betreft niet een
bevoegdheid tot intrekking van niet benutte milieugebruiksruimte indien de milieubelastende
activiteit wordt uitgevoerd. Dan kan de vergunning alleen, zoals hierboven aangegeven, met het
oog op het belang van de bescherming van de gezondheid en het milieu worden ingetrokken.
Het is voorts goed om op te merken dat de Omgevingswet een bepaling bevat die de
vergunninghouder verplicht om op verzoek van het bevoegd gezag de gegevens en bescheiden
te overleggen die nodig zijn voor het toetsen van de vergunningvoorschriften van de
omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit (art. 16.56 Omgevingswet). Hoewel
daarmee de mogelijkheden tot beperking van de bestaande rechten niet worden verruimd, is het
voor het bevoegd gezag gemakkelijker om de vergunning in deze situaties te beoordelen. Juist het
ontbreken van informatie kan een beperking zijn bij de beoordeling van de mogelijkheden om over
te gaan tot ambtshalve wijziging of intrekking van de vergunning. Net als in het huidige recht gaat
het hier wel specifiek om de toetsing met het oog op de plicht tot actualisering van de vergunning
bij ontwikkelingen van de technische mogelijkheden en de ontwikkelingen met betrekking tot de
kwaliteit van het milieu.
1270
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Meer mogelijkheden bij programmatische aanpak?
De vraag rijst of bij toepassing van de programmatische aanpak de mogelijkheden om de
omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit te wijzigen of in te trekken ruimer
zijn dan de ‘reguliere’ mogelijkheden van de Omgevingswet. Daarbij valt met name art. 3.17 lid
2 Omgevingswet op. Deze bepaling is bij amendement ingevoegd en bepaalt:
‘voor zover de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onder h, (de verbetermaatregelen,
MB), het wijzigen van de voorschriften van een omgevingsvergunning of het intrekken van
een omgevingsvergunning omvatten, kan het programma ook een beschrijving bevatten van
het moment waarop en de voorwaarden waaronder daaraan uitvoering kan of moet worden
gegeven.’

De indieners van het amendement wilden hiermee verduidelijken dat de Omgevingswet de
mogelijkheid biedt om de wijziging en zo nodig intrekking van vergunningen programmatisch
aan te pakken, om zo de gebruiksruimte beter te kunnen verdelen tussen bestaande en nieuwe
installaties en activiteiten.1271 Of met deze bepaling volledig aan de bedoeling van de indieners
tegemoet wordt gekomen is de vraag. Deze bepaling houdt immers nog niet in dat ook mag
worden afgeweken van de gronden waarop een omgevingsvergunning mag worden gewijzigd of
ingetrokken. Bij de milieubelastende activiteit is dat, kort gezegd, het belang van de bescherming
van de gezondheid en het milieu en niet zozeer de (her)verdeling van milieugebruiksruimte.
Relevant hierbij is het hierboven al aangehaalde art. 3.16 lid 2 Omgevingswet op basis waarvan
instructieregels over taken en bevoegdheden en beoordelingsregels voor de verlening van
omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk opzij kunnen worden geschoven bij toepassing
van de programmatische aanpak. Hierin wordt evenwel niet verwezen naar de relevante
bepalingen over het ambtshalve wijzigen van de voorschriften van de omgevingsvergunning of
het intrekken van de vergunning.

Maatwerkvoorschriften algemene regels
Voor de activiteiten die onder de werking van de algemene regels vallen voorziet de
Omgevingswet in maatwerkmogelijkheden. Net als onder het huidige recht kan bij amvb
de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften worden gegeven.1272 Deze
mogelijkheid zal naar verwachting op rijksniveau worden verruimd; over meer onderwerpen
zullen maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld. Het is overigens de bedoeling dat
dit instrument terughoudend wordt toegepast en alleen wordt ingezet voor bijzondere
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Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 168.
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Art. 4.5 Omgevingswet.
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gevallen.1273 Ook in het omgevingsplan en de provinciale omgevingsverordening kan een
bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften over bepaalde onderwerpen worden
opgenomen. Dit kunnen dus ook in het omgevingsplan opgenomen ‘milieuregels’ betreffen.
Naast de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften voorziet de Omgevingswet
uitdrukkelijk in de mogelijkheid om ten aanzien van in de amvb opgenomen onderwerpen
zogenoemde maatwerkregels in het omgevingsplan of de omgevingsverordening te stellen.
Deze regels gelden niet voor een individueel geval, maar kunnen bijvoorbeeld gebiedsgericht
worden ingezet.1274 Voor milieubelastende activiteiten die onder de werking van algemene
(rijks)regels vallen, zal het omgevingsplan dus in belangrijke mate bepalend zijn in hoeverre
de uitvoering van de activiteiten zal worden beperkt. De in het omgevingsplan opgenomen
emissienormen en immissienormen zijn daarbij van belang.
Geconcludeerd kan worden dat de mogelijkheden van aanpak van bestaande rechten onder
de Omgevingswet via het, in oude termen, ‘milieuspoor’, slechts beperkt zijn veranderd of
verruimd ten opzichte van het huidige recht.

Omgevingsplan
Zoals hierboven al aangegeven biedt het nieuwe instrument van het omgevingsplan
onder de Omgevingswet de mogelijkheid om milieurelevante regels, waaronder emissieen immissienormen, in het plan op te nemen. Dit kunnen regels zijn met het oog op een
evenwichtige toedeling van locaties op basis van art. 4.2 lid 1 Omgevingswet, denk aan
cumulatieve normen voor geluidhinder of geurhinder. Of maatwerkregels voor milieubelastende
activiteiten, voor zover dat is toegestaan bij de amvb op basis van art. 4.3 lid 1 onder b waarin
de algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten zijn opgenomen (onder huidig
recht het Activiteitenbesluit).1275 Een aanscherping van de effectgerichte milieunormen of
een verdeling van de beschikbare milieugebruiksruimte kan daarmee een plaats krijgen
binnen het spoor van het omgevingsplan. De Omgevingswet biedt hiertoe de ruimte. Het is
de bedoeling dat het omgevingsplan een flexibel instrument wordt. Dat betekent dat de
huidige standaardovergangsbepalingen zoals opgenomen in het Bro niet meer terugkomen.
Het is derhalve mogelijk op dit punt te differentiëren naar locaties. Het vervallen van het
standaardovergangsrecht maakt het ook makkelijker om gebodsbepalingen op te nemen. Het
is de bedoeling dat dergelijke bepalingen in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen.1276
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Kamerstukken I 2015/16 33 962 E, p. 42.
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Art. 4.6 Ow. Het Activiteitenbesluit voorzag ook in een dergelijke bevoegdheid (art. 2.19) voor het bij
gemeentelijke verordening stellen van afwijkende geluidnormen (bijv. voor horecaconcentratiegebieden).
Deze bepaling is echter nooit in werking getreden.
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Zie ook Van Angeren (2016), par. 3.2.1.
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Zie o.a. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 140.
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In de Omgevingswet ontbreken expliciete bepalingen op dit punt. Zoals al aangegeven in par.
2.3.2 zal het evenwel van de omstandigheden van het geval en de inhoud van de beoogde
gebodsbepaling afhangen of het is toegelaten een dergelijke bepaling in het omgevingsplan
op te nemen.

3.4 Enkele overige aandachtspunten
In par. 3.3 zijn de door mij geformuleerde uitgangspunten getoetst aan de Omgevingswet. Deze
uitgangspunten zagen op de flexibiliteit van (het bereiken van) normstelling. Het onderzoek
heeft echter ook een aantal aandachtspunten ten aanzien van het omgevingsrechtelijke
instrumentarium laten zien die iets minder direct samenhangen met de flexibiliteit van
normstelling met het oog op het creëren en verdelen van schaarse milieugebruiksruimte in
de compacte stad. Deze onderwerpen worden kort in deze paragraaf langsgelopen, waarbij
wordt aangegeven wat op deze punten verwacht kan worden van het instrumentarium van de
Omgevingswet.

Strategische beleidsvisies
De realisering van de idee van de compacte stad vraagt om een goede afstemming tussen het
ruimtelijke beleid en het milieubeleid. De zogenoemde ‘paradox van de compacte stad’ laat
immers de beleidsconflicten zien: een beleid dat uitgaat van een concentratie en menging
van functies kan een goed leefmilieu tot gevolg hebben, maar kan daar tegelijkertijd ook
een bedreiging voor zijn door de opeenstapeling van milieubelasting. Het planstelsel in de
huidige wetgeving biedt mogelijkheden voor een samenhangende benadering. De bestaande
regelingen van het milieubeleidsplan en de structuurvisie kennen echter ook beperkingen. De
huidige wettelijke regelingen dwingen niet tot het vastleggen van een brede, integrale, visie,
waardoor niet is uitgesloten dat het omgevingsrechtelijk beleid niet goed wordt afgestemd.
En ook kan, door het beleid vast te leggen in verschillende sectorale plannen, de kenbaarheid
van (met name) het gebiedsgerichte milieubeleid onduidelijk zijn. Deze beperkingen worden
door de introductie van het instrument van de omgevingsvisie in de Omgevingswet opgeheven.
De bestaande strategische plannen zullen worden geïntegreerd tot één omgevingsvisie per
bestuurslaag. Dit is met het oog op de mogelijkheden van een samenhangende benadering
in het omgevingsbeleid positief te waarderen. Daarbij zal er voor gewaakt moeten worden de
omgevingsvisie niet dermate ‘breed’ in te vullen dat de inzichtelijkheid van het beleid wordt
belemmerd. Een integrale beleidsvisie waarmee het gehele terrein van het omgevingsbeleid
moet worden bestreken, herbergt immers een dergelijk risico in zich.1277 Het ligt op de weg
van verschillende bestuursorganen om de hoofdzaken van het beleid vast te leggen en het
plan zo ook inzichtelijk te houden. Ten aanzien van het concept van de compacte stad kunnen

1277

Zie par. 3.3 onder IV.
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op nationaal niveau uitgangspunten worden vastgelegd, zoals de ladder voor duurzame
verstedelijking waarbij met het oog op een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte de
concentratie van functies in het bestaande stedelijk gebied voorop staat. Op decentraal
niveau kan verder worden ‘ingezoomd’ en kan in de omgevingsvisie de gewenste verdeling van
milieugebruiksruimte worden aangegeven en ook welk instrumentarium daartoe het beste kan
worden ingezet.
Ten aanzien van het instrumentarium voor het strategische beleid kan dan ook worden
geconcludeerd dat met de introductie van de omgevingsvisie in de Omgevingswet de voor de
realisering van de compacte stad benodigde samenhangende benadering in het beleid beter
vorm kan krijgen in vergelijking met het huidige instrumentarium. De brede reikwijdte van de
omgevingsvisie maakt wel dat de inzichtelijkheid een aandachtspunt is.

Omgevingsplan: doorschuiven onderzoeksplichten naar projectniveau
Op gemeentelijk niveau zal het omgevingsplan regels bevatten die zien op een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties. Ook kan het plan regels bevatten over activiteiten die
gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het is de bedoeling dat
het omgevingsplan het centrale instrument wordt om de milieugebruiksruimte te verdelen. In
dit hoofdstuk is de verruimde reikwijdte van het omgevingsplan ten opzichte van het huidige
bestemmingsplan aan de orde geweest. Een in hoofdstuk 3 gesignaleerd aandachtspunt waar
nog geen expliciete aandacht aan is besteed, is de wens om globaler en flexibeler te kunnen
bestemmen om zo eenvoudiger in te kunnen springen op veranderende omstandigheden
in gebieden die in ontwikkeling zijn.1278 Deze wens wordt in het huidige recht beperkt door
de onderzoekslasten die een globaal plan en het flexibiliteitsinstrumentarium met zich
meebrengen. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid
van het bestemmingsplan de rechter uitgaat van de maximale planologische invulling van het
plan. Onder de Omgevingswet wordt dit aandachtspunt geadresseerd. Het is de bedoeling
dat de regels in het omgevingsplan meer open normen bevatten die het bouwen en gebruiken
minder gedetailleerd vastleggen.1279 Hiermee wordt beoogd een scheiding te faciliteren tussen
de vraag of een functie mogelijk is op een locatie en de vraag onder welke voorwaarden een
functie kan worden gerealiseerd.1280 Een belangrijk deel van de onderzoekslasten zou daarmee
kunnen worden doorgeschoven van de fase waarin het omgevingsplan wordt vastgesteld naar
de fase waarin een concreet initiatief moet worden beoordeeld. Het nieuwe stelstel bevat
hiertoe geen specifieke bepalingen. Uit de toelichting bij de Omgevingswet blijkt evenwel dat

1278

Zie hoofdstuk 3, par. 3.4.

1279

Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 23, p. 53.

1280 O.a. Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 220.
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deze fasering de uitdrukkelijke bedoeling is van de regering. Of deze beoogde flexibiliteit van
het omgevingsplan en beperking van de onderzoekslasten zo gaat uitwerken als is beoogd, is
echter de vraag. Dit zal mede afhangen van de vraag hoe de rechter dergelijke globale plannen
waarbij het moment van onderzoek naar een later tijdstip wordt geschoven, zal beoordelen.
Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid zal het plan een zekere mate van duidelijkheid
moeten bieden om de aanvaardbaarheid van het plan te kunnen beoordelen. Daarbij zal
naar verwachting van belang zijn of er nog sprake is van een nader afwegingsmoment,
bijvoorbeeld een vergunningplicht, zodat kan worden beoordeeld of het concrete initiatief
binnen de randvoorwaarden van het globale plan past.1281 Deze vraag is vooral opportuun nu
het voornemen is om bij Invoeringswet de vergunning voor de bouwactiviteit te splitsen in een
vergunning met het oog op de technische regels voor een bouwwerk en een vergunning met het
oog op de regels van het omgevingsplan. Het zal in beginsel aan gemeenten zijn om te bepalen
of voor de toetsing aan het omgevingsplan een vergunning moet worden aangevraagd.1282
Indien niet wordt voorzien in een nader afwegingsmoment is voorstelbaar dat de rechter
uitgaat van de maximale mogelijkheden van het plan met bijbehorende onderzoeksplicht en
motivering. Het moment van vaststelling van het plan is dan immers het enige moment dat
de aanvaardbaarheid van het plan kan worden beoordeeld. Van de beoogde reductie van de
onderzoekslast komt dan mogelijk niet veel terecht.

Van inrichting naar milieubelastende activiteit
In de Omgevingswet is gekozen voor het loslaten van het begrip inrichting als aangrijpingspunt
voor de regulering van milieubelastende activiteiten. Een milieubelastende activiteit is blijkens
de omschrijving in de bijlage bij de Omgevingswet: ‘activiteit die nadelige gevolgen voor
het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam of
een zuiveringstechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.’1283 Deze definitie is weinig
beperkend. Anders dan de definitie van het begrip inrichting zoals opgenomen in de Wm laat
deze omschrijving ruimte om bijvoorbeeld ook kortdurende en/of mobiele milieubelastende
activiteiten te reguleren door algemene rijksregels of de vergunning. De idee is ook dat het
loslaten van het inrichtingenbegrip ruimte laat om de regulering op rijksniveau te beperken
tot dat deel van een bedrijf waarvoor dat nodig is vanwege de milieubelasting.1284 In hoofdstuk
3 zijn met betrekking tot het huidige inrichtingenbegrip aandachtspunten gesignaleerd met
het oog op de realisering van de compacte stad. Geconcludeerd is dat een effect van het
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Koeman (2016), p. 98-99, Groothuijse e.a. (2016), p. 724-726. Anders: Van Velsen (2016), p. 418.
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Kamerstukken II 2015/16, 33 962, 185, p. 9.
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Bijlage A bij de Omgevingswet.

1284 Zie o.a. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 154-155 en Kamerstukken I 2015/16, 33 962 E, p. 82-84. In
dit verband wordt in de Memorie van Antwoord opgemerkt op p. 82: ‘Het begrip inrichting is eigenlijk een
‘one-size’-begrenzing die vaak tot een te ruim pak leidt.’
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inrichtingenbegrip is dat de cumulatieve effecten van de activiteiten binnen de inrichting als
het ware ‘optellen’. Juridisch bezien zal daarom moeten worden uitgegaan van een hogere
milieubelasting indien de activiteiten binnen één inrichting plaatsvinden in vergelijking met de
situatie waarin de activiteiten als verschillende inrichtingen kwalificeren, terwijl de feitelijke
milieueffecten gelijk zijn. Hoewel enige nuanceringen zijn geconstateerd, werkt het begrip
een inrichting op deze wijze beperkend. Daar moet wel tegenover worden gezet dat ook
voordelen zijn benoemd van de beoordeling van de (gecumuleerde) nadelige milieugevolgen
in een vergunning, zoals een beter inzicht voor derden van de gecumuleerde effecten van de
activiteit en een doelmatiger toetsing van de bescherming van het milieu (bijvoorbeeld van
aan- en afrijdend verkeer dat moeilijk is te splitsen naar de afzonderlijke bedrijven). Onder de
Omgevingswet zal in die zin door het verlaten van het inrichtingenbegrip de samenhangende
beoordeling van de verschillende activiteiten verminderen. Deze vermindering van de
samenhangende beoordeling zal overigens wel afhangen van de wijze waarop het begrip
‘milieubelastende activiteit’ in de uitvoeringsregelgeving wordt ingevuld. Naar het zich laat
aanzien zullen ook overkoepelende begrippen worden gehanteerd zoals ‘IPPC-installatie’ en
‘Seveso-inrichting’. Verschillende milieubelastende activiteiten worden dan samengebracht.
Naar verwachting zal evenwel de invulling van deze begrippen niet altijd duidelijk zijn.1285 Dit
zal in de jurisprudentie nader moeten worden ingevuld. Het verlaten van het inrichtingenbegrip
betekent ook dat regulering van milieuaspecten in het omgevingsplan belangrijker zal
worden. In dit plan zullen de gecumuleerde effecten moeten worden gereguleerd en zullen
ook bijvoorbeeld regels kunnen worden opgenomen ten aanzien van gezamenlijke (milieu)
voorzieningen.

3.5 Conclusie toets aan Omgevingswet
In deze paragraaf is onderzocht in hoeverre mijn uitgangspunten voor een regeling voor
flexibiliteit bij de toepassing van (milieukwaliteits)normstelling uitwerking krijgen of kunnen
krijgen onder de Omgevingswet. Dit levert een gemengd beeld op. In algemene zin kan
geconcludeerd worden dat de Omgevingswet aan geen van deze uitgangspunten in de weg
staat, maar dat betekent ook dat soms de waarborgen ontbreken. Zo kan het realiseren van
een duurzame compacte stad in gevaar komen als bij de amvb’s te veel flexibiliteit bij de
normstelling wordt geboden. De Omgevingswet stelt weinig beperkingen op dit punt. Hoewel de
Omgevingswet niet expliciet in de weg staat aan de uitwerking van een aantal uitgangspunten,
zijn deze soms niet herkenbaar in de wet. Dit betreft bijvoorbeeld de mogelijkheid tot
het inperken van (onbenutte) milieugebruiksruimte met het oog op de verdeling van de
milieugebruiksruimte in het kader van de omgevingsvergunning voor de milieubelastende
activiteit. Bij een aantal uitgangspunten sluit de wet (en daarin opgenomen grondslagen)
1285
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Zo lijkt het begrip ‘Seveso-inrichting’ zoals opgenomen in de Seveso-richtlijn een ruimere reikwijdte te
hebben dan bijvoorbeeld het huidige inrichtingenbegrip.
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juist aan bij de geformuleerde uitgangspunten. Dit betreft bijvoorbeeld de uniforme regeling
van de programmatische aanpak. In hoofdstuk 7 zullen op basis van deze bevindingen enkele
aanbevelingen worden geformuleerd.
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1 Inleiding
In dit onderzoek is een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre het omgevingsrechtelijke
instrumentarium de realisering van de idee van de compacte stad ondersteunt en hoe eventuele
knelpunten kunnen worden weggenomen. De kenmerken van de compacte stad vormen hierbij het
uitgangspunt, waarbij de nadruk ligt op de concentratie en menging van functies in het bestaande
stedelijke gebied terwijl een goed woon- en leefklimaat in dat gebied blijft gewaarborgd. Dit
laatste is van belang omdat onder de idee van de compacte stad ook een ‘duurzame’ stad wordt
verstaan. In dit boek lag de nadruk vooral op de milieucomponent van duurzaamheid.
Het onderzoek laat zien dat de effectgerichte milieunormstelling de mogelijkheid tot concentratie
en menging van functies in het stedelijk gebied begrenst. Daarbij past wel de nuancering dat
de aard en juridische achtergrond van de milieukwaliteitsnormen verschilt en daarmee ook de
mate van afwegingsruimte die het bevoegd gezag heeft bij de toepassing van de normen. Er zijn
maar weinig voor de compacte stad relevante normen die zodanig ‘hard’ zijn dat er geen enkele
afwegingsruimte is. Wel laat de analyse van de verschillende voor de compacte stad relevante
milieukwaliteitsnormen zien dat deze de (ruimtelijke) keuzes of beslissingen met het oog op de
realisering van de idee van de compacte stad kunnen beperken. De normen bewerkstelligen in die
zin een zekere schaarste in de beschikbare milieugebruiksruimte. In een compacte stad waar een
concentratie en menging van functies is beoogd en waar bestaande functies er vaak al voor zorgen
dat sprake is van hoge achtergrondniveaus van milieubelasting, doet zich dan ook de vraag voor naar
het creëren en (her)verdelen van de milieugebruiksruimte. In hoofdstuk 6 zijn met het oog op de
realisering van de idee van de compacte stad risico’s en uitgangspunten voor oplossingsrichtingen
geschetst voor flexibiliteit bij (het bereiken van) de milieukwaliteitsnormstelling. Deze
uitgangspunten waren onderverdeeld in twee methoden ‘flexibel eindpunt’ en ‘flexibel onderweg’.
Daarbij heeft ook een toets aan de Omgevingswet plaatsgevonden. In par. 2 en 3 zal ik op basis van
deze uitgangspunten en de toets aan de Omgevingswet enkele aanbevelingen formuleren. Hierbij
sluit ik zoveel mogelijk aan bij de terminologie van de Omgevingswet.

2 Flexibiliteit bij het bepalen van de milieugebruiksruimte
(flexibel eindpunt)
In hoofdstuk 6 zijn de risico’s en uitgangspunten voor oplossingsrichtingen geschetst bij de
methode die ziet op het ‘flexibele eindpunt’, oftewel de methode waarbij er een zekere ‘rek’
in de norm zelf zit. Met de norm voor de te bereiken omgevingskwaliteit kan als het ware
geschoven worden. Op basis van deze uitgangspunten en de toets aan de Omgevingswet kom
ik tot de volgende aanbevelingen.
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I Een uniform systeem van flexibiliteitsmogelijkheden bij de
normstelling zelf
Bij de individuele normen op het gebied van geluid, externe veiligheid, geur etc. zou, voor
zover mogelijk, een bandbreedte moeten worden aangegeven waarbinnen het bevoegd gezag
afwegingsruimte heeft. Met bandbreedte wordt gedoeld op de ruimte tussen de voorkeursnorm
en de ondergrens. Tot aan die ondergrens zou nog steeds sprake moeten zijn van een acceptabel
niveau van bescherming. Er zouden geen aparte mogelijkheden moeten worden geboden voor
een verdere ‘doorbreking’ van de ondergrens. Wel is voorstelbaar dat een programmatische
aanpak als voorwaarde wordt gesteld voor het bereiken van de norm, waarbij tijdelijk afwijking
van de ondergrens wordt toegestaan. Bij de norm zelf moet zijn aangegeven of hiertoe een
mogelijkheid bestaat. Daarbij is van belang dat een termijn wordt gesteld om aan de norm te
voldoen (zie verder onder IV). Ook is vanuit een oogpunt van uniformiteit een meer eenduidig
gebruik van begrippen aangewezen en zouden niet duidelijk verklaarbare verschillen in het
beschermingsbereik van de verschillende normen moet worden opgeheven.
De Omgevingswet biedt kansen voor een dergelijk uniform stelsel van effectgerichte
normstelling, waarbij ook de bestuurlijke afwegingsruimte zoveel mogelijk uniform wordt
weergegeven. In hoeverre de bestuurlijke afwegingsruimte bij de normstelling uniform zal zijn,
volgt niet uit de wet zelf, maar wordt uitgewerkt in de amvb’s. De regering heeft de voorkeur
uitgesproken om de bestuurlijke afwegingsruimte bij de normstelling zelf te geven en om geen
ruimte voor afwijking te bieden nadat de norm is gesteld. Dit past bij het door mij voorgestelde
uitgangspunt. De nieuwe experimenteerbepaling zoals opgenomen in art. 23.3 Omgevingswet
moet in dit verband kritisch worden bezien en toegepast. Bij een ruime interpretatie past
deze regeling niet bij het door mij geformuleerde uitgangspunt waarbij de flexibiliteit bij de
normstelling zelf wordt geboden.
Ter ondersteuning van de mogelijkheden om de idee van de compacte stad te realiseren verdient
het aanbeveling dat de wetgever zorgt voor een uniform stelsel waarbij door middel van een
bandbreedte ruimte voor bestuurlijke afweging wordt aangegeven bij de norm die ziet op de te
bereiken omgevingskwaliteit. Ook zou zo veel mogelijk uniformiteit moeten worden bereikt in de te
hanteren begrippen en het beschermingsbereik van de normen.
Daarbij verdient het aanbeveling om niet te voorzien in permanente afwijkingsmogelijkheden,
waarbij van de aangegeven ondergrenzen kan worden afgeweken. Wel zou bij de norm zelf
kunnen worden aangegeven of de programmatische aanpak kan worden toegepast om tijdelijk
milieugebruiksruimte te creëren door van de ondergrens af te wijken. Daarbij moet een termijn
worden gesteld om aan de norm te voldoen.
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Ook verdient het aanbeveling om het toepassingsbereik van de experimenteerregeling in de
Omgevingswet te preciseren om zo buiten twijfel te stellen dat deze regeling niet is bedoeld voor
normafwijking met het oog op het creëren van milieugebruiksruimte.

II Voldoende procedurele voorwaarden
Indien niet wordt gekozen voor de voorkeursnorm, maar met het oog op de realisering van
de idee van de compacte stad een andere norm binnen de gegeven afwegingsruimte nodig
is, zal deze moeten worden vastgesteld op het lokale niveau. Daarvoor moet een instrument
worden gekozen waarbij een afweging tussen milieu en ruimtelijke belangen kan worden
gemaakt. Ook zou tegen de vaststelling van de (afwijkende) lokale omgevingswaarde of
andere doelstelling rechtsbescherming moeten openstaan. Met het omgevingsplan voorziet
de Omgevingswet in een instrument waar een dergelijke milieugebruiksruimteverdeling haar
beslag kan krijgen. Door het opnemen van emissienormen en immissienormen in het plan,
waarbij kan worden gedifferentieerd naar locatie, kan deze verdeling vorm krijgen. Tegen het
plan zal bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaan. Het uitgangspunt om alle relevante
lokale milieunormen die sturing geven aan de verdeling van de milieugebruiksruimte in een
juridisch bindend plan te kunnen samenbrengen, is positief te waarderen.
Het verdient aanbeveling dat de wetgever ervoor zorg draagt dat alle voor de gebruiksruimteverdeling
relevante milieunormen worden samengebracht in het omgevingsplan, zodat een gebiedsgerichte
afweging wordt ondersteund en er rechtsbescherming voor belanghebbenden open staat.

III Voorkomen normopvulling en zorgen voor het realiseren van een
zo hoog mogelijk niveau van milieubescherming
Om ook aan de duurzaamheidscomponent van de compacte stad te voldoen, is het van belang dat
het wettelijk stelsel erop is gericht om onnodige normopvulling zo veel mogelijk te voorkomen
en een zo hoog mogelijke niveau van milieubescherming te realiseren. Het stelsel zou niet de
afwijking van de norm centraal moeten stellen, maar de mogelijkheden om binnen de benodigde
afwegingsruimte de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dit zou een continu proces
moeten zijn.
In de doelstellingen van de Omgevingswet is de ‘verbetering van het leefmilieu’ expliciet
opgenomen. Hieruit vloeit de opdracht voor bestuursorganen voort om – zowel bij als na vaststelling
van een norm – te streven naar verbetering van de milieukwaliteit. Concrete verplichtingen hiertoe
zouden echter specifiek in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet moeten worden
opgenomen. De Omgevingswet biedt hiertoe voldoende grondslag. Daarbij zouden verschillende
varianten moeten worden uitgewerkt. Ten eerste zou in de wettelijke regeling een verplichting
moeten worden opgenomen tot motivering van het vaststellen van een norm die afwijkt van de
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voorkeursnorm. De stad-en-milieubenadering (stap 1 en 2) zou als model kunnen worden gebruikt
voor het vormgeven van de elementen waaruit een dergelijke motivering zou moet bestaan.
Hiermee wordt gewaarborgd dat de noodzaak tot een afwijkende norm op een deugdelijke wijze in
beeld wordt gebracht bij de vaststelling van de norm in het omgevingsplan. Indien op basis van de
belangenafweging niet wordt gekozen voor de voorkeursnorm, zouden nog andere verplichtingen
moeten gelden om normopvulling te voorkomen en een verbetering van de milieukwaliteit in
de tijd te bereiken. Daarbij zijn twee varianten voorgesteld. Een eerste variant is de verplichting
tot periodieke toetsing en zo nodig herziening van de vastgestelde gebiedsspecifieke norm
indien niet wordt gekozen voor de voorkeursnorm. Hiervoor zou een wettelijke voorziening
moeten worden getroffen. In het kader van de rechtsbescherming kan deze verplichting door
belanghebbenden worden afgedwongen door te verzoeken om wijziging van het omgevingsplan.
Deze variant zou in alle gevallen toepasbaar moeten zijn. Een tweede variant is het verplichten
tot een voortschrijdende omgevingskwaliteit normstelling, waarbij reeds bij vaststelling van de
norm meerdere ondergrenzen worden gesteld die in de loop der tijd steeds strenger worden.
Deze variant zal in veel gevallen niet toepasbaar kunnen zijn, maar is de aangewezen weg indien
bijvoorbeeld sprake is van gezondheidsrisico’s of internationale verplichtingen.
Het verdient aanbeveling dat de wetgever voorziet in een verplichting tot motivering van het
vaststellen van een norm die afwijkt van de voorkeursnorm. De stad-en-milieubenadering (stap 1 en 2)
zou als model kunnen worden gebruikt voor het vormgeven van de elementen waaruit een dergelijke
motivering zou moeten bestaan.
Het verdient aanbeveling dat de wetgever voorziet in een verplichting tot periodieke toetsing en zo
nodig herziening van de norm indien niet is gekozen voor de voorkeursnorm.
Ook zou de wetgever indien nodig moeten voorzien in een voortschrijdende normstelling indien
niet is gekozen voor de voorkeursnorm, waarbij reeds bij vaststelling van de afwijkende norm
meerdere ondergrenzen worden gesteld die in de loop der tijd steeds strenger worden.

3 Flexibiliteit bij het herverdelen van de
milieugebruiksruimte (flexibel onderweg)
Om daadwerkelijk de schaarse milieugebruiksruimte in een gebied beschikbaar te maken voor
nieuwe ontwikkelingen in de compacte stad, zal soms ook een herverdeling van deze ruimte
nodig zijn. Ook ten aanzien van de methode ‘flexibel onderweg’ zijn in hoofdstuk 6 risico’s en
uitgangspunten voor oplossingsrichtingen geschetst. Deze betroffen de toepassing van de
programmatische aanpak en de verbetering van de mogelijkheden om bestaande rechten te
beperken. Op basis van deze uitgangspunten kom ik tot de volgende aanbevelingen.
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IV Uniforme regeling en brede toepassing van de programmatische
aanpak
In het huidige recht komt de programmatische aanpak in verschillende vormen voor met elk
specifieke elementen. Van een eenduidige regeling is geen sprake. Een geharmoniseerde
regeling heeft mijn voorkeur: de belangrijke elementen van de regeling kunnen uniform worden
vormgegeven waarbij een oplossing wordt gezocht voor de zwakke elementen in de bestaande
regelingen. Een deugdelijk vormgegeven regeling voor de programmatische aanpak zou zich
moeten lenen voor toepassing op meerdere terreinen.
In de Omgevingswet neemt de aanpak door middel van programma’s een centrale plaats in.
De programmatische aanpak is daarvan een onderdeel. Een programma met programmatische
aanpak kan, anders dan de reguliere programma’s, als toetsingskader fungeren voor de
uitoefening van een of meer taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet, zoals
het verlenen van omgevingsvergunningen of het vaststellen van omgevingsplannen. In
bepaalde gevallen kunnen daarbij instructieregels of beoordelingsregels voor de verlening
van omgevingsvergunningen geheel of gedeeltelijk terzijde worden geschoven. Ook op
gemeentelijk niveau kan de programmatische aanpak worden ingezet. De toelichting op de
Omgevingswet gaat ervanuit dat uitsluitend het bestuursorgaan dat de omgevingswaarde of
doelstelling vaststelt, kan bepalen welk bestuursorgaan een programma met programmatische
aanpak kan vaststellen. De tekst van de wet blinkt op dit punt niet uit in helderheid. Dit zou
verhelderd moeten worden, zodat duidelijk wordt dat uit het van toepassing verklaren van de
programmatische aanpak door een bestuursorgaan uitsluitend rechtsgevolgen voortvloeien
voor bestuursorganen van hetzelfde of een lager overheidsniveau.
Het verdient aanbeveling de tekst van de Omgevingswet te verduidelijken ten aanzien van de
vraag welk bestuursorgaan de programmatische aanpak van toepassing kan verklaren.
De Omgevingswet bevat een regeling die in beginsel breed kan worden toegepast, waarbij
elementen als doelbereik, termijn uniform zijn voorgeschreven. Een lastig element blijft
de afdwingbaarheid van de realisering van verbetermaatregelen door derden indien deze
niet worden uitgevoerd, ook niet door de overheid. Voor zover het gaat om het treffen van
feitelijke maatregelen die niet via het publiekrechtelijke spoor kunnen worden geborgd, zal
alleen de weg van de civiele rechter open staan. Overwogen zou moeten worden een wettelijke
voorziening te treffen waardoor een toetsing van de uitvoering van die verbetermaatregelen
door de bestuursrechter mogelijk wordt.
Het verdient aanbeveling om het afdwingen van de uitvoering van de (feitelijke) maatregelen in
het kader van de programmatische aanpak binnen de bestuursrechtelijke rechtsbescherming te
brengen.
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Ook zou de regeling voor de programmatische aanpak, net als onder de Crisis-en herstelwet,
een expliciete gedoogplicht moeten bevatten voor weigerachtige grondeigenaren ten aanzien
van het aanbrengen van verbetermaatregelen uit het programma. Het is niet duidelijk in
hoeverre de uitvoering van verbetermaatregelen in het kader van de programmatische aanpak
in alle gevallen onder de algemene gedoogplichtregeling van de Omgevingswet valt.
Het verdient aanbeveling dat de wetgever zeker stelt dat in het kader van de programmatische
aanpak een expliciete gedoogplicht voor weigerachtige grondeigenaren geldt.

V Verbeterde mogelijkheden beperking van bestaande rechten
Een echte herverdeling van de beschikbare milieugebruiksruimte in de compacte stad is pas
mogelijk als ook bestaande rechten kunnen worden heroverwogen. De beperkingen ten aanzien
van de aanpak van bestaande rechten zijn al vaak aangekaart en de Omgevingswet biedt dan ook
een goede kans om hier een verbeterslag te maken. De Omgevingswet laat deze verbeterslag
echter slechts beperkt te zien. Op de volgende onderdelen zouden de randvoorwaarden voor
een beperking van bestaande rechten kunnen worden verbeterd.
De mogelijkheden om bij ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning voor een
milieubelastende activiteit af te kunnen wijken van de grondslag van de aanvraag zouden
moeten worden verruimd. Deze mogelijkheid zou niet zoals nu moeten zijn beperkt tot de
gevallen waarin sprake is van een technische ontwikkeling of een ontwikkeling van de kwaliteit
van het milieu. Daarbij zou wel een nadere waarborg voor de vergunninghouder kunnen
worden opgenomen door het bevoegd gezag te verplichten de vergunninghouder eerst een
aanwijzing te geven om voor een nader vast te stellen datum een vergunningaanvraag in te
dienen waarmee de vergunning in overeenstemming wordt gebracht met de aangeduide
omstandigheden. Pas als de vergunninghouder voor deze gestelde datum geen aanvraag
indient, dan wel een dusdanige aanvraag dat deze nog steeds niet in overeenstemming is met
de geduide omstandigheden, kan het bevoegd gezag de vergunning ambtshalve wijzigen.
Het verdient aanbeveling dat de wetgever voorziet in een verruiming van de mogelijkheden om af
te wijken van de grondslag van de aanvraag bij ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning
voor een milieubelastende activiteit.
Daarbij zou een extra waarborg voor de vergunninghouder kunnen worden in gebouwd,
waarbij de vergunninghouder eerst een aanwijzing krijgt om binnen een bepaalde termijn de
vergunningaanvraag in overeenstemming te brengen met de aangeduide omstandigheden. Pas
als binnen de termijn geen vergunningaanvraag wordt ingediend conform die omstandigheden kan
worden overgegaan tot ambtshalve wijziging.
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Een volgend punt betreft de grondslag waarop de omgevingsvergunning voor een
milieubelastende activiteit ambtshalve kan worden gewijzigd of ingetrokken. Een regeling van
‘flexibel onderweg’ zou ook de mogelijkheid moeten inhouden dat zowel de onbenutte ruimte,
als ook de reeds benutte ruimte vanuit een perspectief van milieugebruiksruimteverdeling kan
worden aangetast. Er zou voor kunnen worden gekozen om deze verruiming ten aanzien van de
aantasting van de ‘benutte rechten’ te beperken tot die situaties waarin een programmatische
aanpak van toepassing is.
Het verdient aanbeveling dat de wetgever zekerstelt dat bestaande rechten ook ten behoeve
van het verdelen van milieugebruiksruimte kunnen worden beperkt. Daarbij zou die mogelijkheid
bij de aantasting van reeds benutte rechten kunnen worden beperkt tot situaties waarin de
programmatische aanpak van toepassing is.
Ook zou het bevoegd gezag de mogelijkheden om van gebodsbepalingen gebruik te
maken moeten verkennen. De mogelijkheden hiertoe zullen nog nader moeten worden
uitgekristalliseerd in de jurisprudentie, vooral met het oog op begrenzingen die voortvloeien
uit de bescherming van het eigendomsrecht. Dit neemt niet weg dat de Omgevingswet meer
ruimte lijkt te bieden voor het opnemen van dergelijke verplichtingen en deze zouden de
herverdeling van milieugebruiksruimte met het oog op de idee van de compacte stad kunnen
verruimen.
Het verdient aanbeveling dat het bevoegd gezag gebruik maakt van de mogelijkheden tot
het opnemen van gebodsbepalingen die voorzien in het treffen van maatregelen waarmee
milieugebruiksruimte kan worden gecreëerd.

4 De aanbevelingen: beschermen en benutten
De Omgevingswet voorziet in regels voor het beschermen en benutten van de fysieke
leefomgeving. Ook de idee van de compacte stad omvat zowel een benuttingskant als een
beschermingskant. De benuttingskant betreft de bevordering van de menging en concentratie
van functies. De beschermingskant ziet op de bescherming en de randvoorwaarden met het oog
op de realisering van een duurzame stad. De aanbevelingen kunnen ook worden gerangschikt
naar deze twee ‘gezichten’ van de compacte stad.
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Benutten: ondersteuning van de menging en concentratie van
functies
1. Ter ondersteuning van de mogelijkheden om de idee van de compacte stad te realiseren
verdient het aanbeveling dat de wetgever zorgt voor een uniform stelsel waarbij binnen
een bandbreedte ruimte voor bestuurlijke afweging wordt aangegeven. Ook zou zo
veel mogelijk uniformiteit moeten worden bereikt in de te hanteren begrippen en het
beschermingsbereik van de normen.
2. Het verdient aanbeveling dat de wetgever zorg draagt dat alle voor de
gebruiksruimteverdeling relevante milieunormen worden samengebracht in het
omgevingsplan, zodat een gebiedsgerichte afweging wordt ondersteund en er
rechtsbescherming voor belanghebbenden open staat.
3. Het verdient aanbeveling de tekst van de Omgevingswet te verduidelijken ten aanzien van
de vraag welk bestuursorgaan de programmatische aanpak van toepassing kan verklaren.
4. Het verdient aanbeveling dat de wetgever zeker stelt dat in het kader van de
programmatische aanpak een expliciete gedoogplicht voor weigerachtige grondeigenaren
geldt.
5. Het verdient aanbeveling dat de wetgever voorziet in een verruiming van de
mogelijkheden om af te wijken van de grondslag van de aanvraag bij ambtshalve
wijziging van de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. Daarbij
zou een extra waarborg voor de vergunninghouder kunnen worden ingebouwd,
waarbij de vergunninghouder eerst een aanwijzing krijgt om binnen een bepaalde
termijn de vergunningaanvraag in overeenstemming te brengen met de aangeduide
omstandigheden. Pas als binnen de termijn geen vergunningaanvraag wordt ingediend
conform die omstandigheden kan worden overgegaan tot ambtshalve wijziging.
6. Het verdient aanbeveling dat de wetgever zekerstelt dat bestaande rechten ook ten
behoeve van het verdelen van milieugebruiksruimte kunnen worden beperkt. Daarbij zou
die mogelijkheid bij de aantasting van reeds benutte rechten kunnen worden beperkt tot
situaties waarin de programmatische aanpak van toepassing is.
7. Het verdient aanbeveling dat het bevoegd gezag gebruik maakt van de mogelijkheden
tot het opnemen van gebodsbepalingen die voorzien in het treffen van maatregelen
waarmee milieugebruiksruimte kan worden gecreëerd.
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Beschermen: bescherming met het oog op een duurzame stad
1. Het verdient aanbeveling om niet te voorzien in permanente afwijkingsmogelijkheden,
waarbij van de aangegeven ondergrenzen kan worden afgeweken. Wel zou bij de norm
zelf kunnen worden aangegeven of de programmatische aanpak kan worden toegepast
om tijdelijk milieugebruiksruimte te creëren door van de ondergrens af te wijken. Daarbij
moet een termijn worden gesteld om aan de norm te voldoen.
2. Het verdient aanbeveling om het toepassingsbereik van de experimenteerregeling in
de Omgevingswet te preciseren om zo buiten twijfel te stellen dat deze regeling niet is
bedoeld voor normafwijking met het oog op het creëren van milieugebruiksruimte.
3. Het verdient aanbeveling dat de wetgever voorziet in een verplichting tot motivering
van het vaststellen van een norm die afwijkt van de voorkeursnorm. De stad-enmilieubenadering (stap 1 en 2) zou als model kunnen worden gebruikt voor het vormgeven
van de elementen waaruit een dergelijke motivering zou moeten bestaan.
4. Het verdient aanbeveling dat de wetgever voorziet in een verplichting tot periodieke
toetsing en zo nodig herziening van de norm indien niet is gekozen voor de voorkeursnorm.
5. Ook zou de wetgever indien nodig moeten voorzien in een voortschrijdende normstelling
indien niet is gekozen voor de voorkeursnorm, waarbij reeds bij vaststelling van de
afwijkende norm meerdere ondergrenzen worden gesteld die in de loop der tijd steeds
strenger worden.
6. Het verdient aanbeveling om het afdwingen van de uitvoering van (feitelijke)
maatregelen in het kader van de programmatische aanpak binnen de bestuursrechtelijke
rechtsbescherming te brengen.
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Samenvatting
In dit proefschrift staat de idee van de compacte stad centraal: de concentratie en menging van
functies in het stedelijk gebied, waarbij een goede leefkwaliteit in dat gebied blijft gewaarborgd.
Met een compacte verstedelijking wordt onder meer beoogd het buitengebied te sparen, de
mobiliteit te beperken en het draagvlak voor stedelijke voorzieningen te vergroten waardoor
de leefkwaliteit in de stad verbetert. In die zin is ook sprake van een duurzame stedelijke
ontwikkeling. Het creëren van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij tegelijkertijd sprake
is van een goede milieukwaliteit, is essentieel voor het realiseren van een compacte stad. In
relatie tot de te behalen milieukwaliteit wordt in dit verband ook de term ‘milieugebruiksruimte’
gehanteerd. Daarmee wordt gedoeld op de ruimte die kan worden gebruikt totdat de heersende
norm wordt overschreden. Het onderzoek richt zich op de vraag of het omgevingsrechtelijke
instrumentarium voldoende is toegesneden op het realiseren van het concept van de compacte
stad.
De centrale onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: In hoeverre ondersteunt het
omgevingsrechtelijke instrumentarium de idee van de compacte, duurzame, stad en hoe
kunnen eventuele knelpunten worden weggenomen?
Om het begrip ‘de idee van de compacte stad’ nader af te bakenen bevat hoofdstuk twee
een nadere verkenning van de planologische en beleidsmatige achtergrond van dit concept.
Dit resulteert in een omschrijving van de belangrijkste kenmerken van de compacte stad, te
weten: a. concentratie en menging van functies, b. bouwen in hoge dichtheden, c. zoveel
mogelijk gebruik maken van bestaand stedelijk gebied, d. transport zoveel mogelijk via
openbaar vervoer en langzaam verkeer, e. een duurzame stad. Deze kenmerken vormen het
uitgangspunt voor het onderzoek, waarbij de nadruk ligt op de elementen a. concentratie en
menging van functies in relatie tot onderdeel e. een duurzame stad. Het gaat daarbij vooral
om de milieucomponent van duurzaamheid. Hiermee is een nadere precisering van de centrale
onderzoeksvraag gegeven.
In hoofdstuk drie is onderzocht in hoeverre en op welke wijze met het bestaande
omgevingsrechtelijke instrumentarium de schaarse milieugebruiksruimte in de compacte stad
wordt verdeeld. Aan de orde komen de strategische beleidsplannen, het bestemmingsplan, de
omgevingsvergunning voor een inrichting en de algemene regels voor inrichtingen op grond
van art. 8.40 Wet milieubeheer. De aandacht richt zich vooral op de ruimte die de instrumenten
bieden voor afstemming tussen het milieuspoor en het ruimtelijke spoor en de wijze waarop
de karakteristieken van de omgeving van de te reguleren activiteiten worden meegewogen in
de besluitvorming. Ten aanzien van de strategische beleidsplannen is geconcludeerd dat het
planstelsel in de huidige wetgeving mogelijkheden biedt voor een samenhangende benadering
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van de ruimtelijke en milieuaspecten van de compacte stad. De bestaande regelingen van het
milieubeleidsplan en de structuurvisie kennen echter ook beperkingen. De huidige wettelijke
regelingen dwingen niet tot het vastleggen van een integrale visie waardoor niet is uitgesloten
dat het omgevingsrechtelijke beleid niet goed wordt afgestemd. Ook kan door het beleid vast
te leggen in verschillende sectorale plannen de kenbaarheid van met name het gebiedsgerichte
milieubeleid onduidelijk zijn.
Bij de bespreking van het bestemmingsplan is vooral ingezoomd op de wijze waarop
milieubescherming via dit plan gestalte kan krijgen, maar ook is de flexibiliteit van het plan aan
de orde geweest. Uit jurisprudentie volgt dat het bestemmingsplan een aanvullende werking
kent ten opzichte van de milieunormstelling. Indien dat nodig is met het oog op een goede
ruimtelijke ordening zullen soms aanvullende of strengere eisen moeten worden gesteld, zelfs
als voldaan wordt aan de milieunormen in de omgevingsvergunning voor een inrichting of het
Activiteitenbesluit. Deze eisen kunnen worden gesteld door in de bestemmingsplanregels
milieunormen op te nemen in de vorm van emissie- of immissienormen. De mogelijkheden
hiertoe zijn de laatste jaren in de rechtspraak verruimd. De jurisprudentie laat ook zien dat een
verdeling van de schaarse milieuruimte aanvullend op het milieu-instrumentarium mogelijk
is (bijvoorbeeld door geluidverkaveling), mits er geen sprake is van een doorkruising van de
milieuwetgeving. De wens om globaler en flexibeler te bestemmen om zo eenvoudiger in te
kunnen springen op veranderende omstandigheden in gebieden die in ontwikkeling zijn, wordt
beperkt door de onderzoekslasten die een globaal plan en het flexibiliteitsinstrumentarium
met zich meebrengen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn dat de beoordeling van de gevolgen
– dus ook milieugevolgen - van de toepassing van flexibiliteitsbevoegdheden niet kan worden
doorgeschoven naar de toekomst, maar moet worden gedaan op het moment van vaststelling
van het (moeder)plan en dat bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het plan dient te
worden uitgegaan van de maximale planologische invulling van het plan. Hoe globaler het plan,
hoe ruimer het milieuonderzoek (en ook hoe ruimer het beslag op de milieuruimte).
Bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een inrichting spelen
ook de karakteristieken van de omgeving van de inrichting een rol. Daarbij gaat het zowel om
de effecten op de bestaande omgeving, als om de effecten op redelijkerwijs te verwachten
toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van de inrichting. Ook bij het bepalen van het
beschermingsniveau van de vergunning, in de vorm van het stellen van emissiegrenswaarden
die zijn gebaseerd op de toepassing van de beste beschikbare technieken, wordt betekenis
toegekend aan de omgeving van de inrichting in de vorm van een zogenoemde ‘omgevingstoets’.
Het bevoegd gezag moet voorts oordelen over de vergunningaanvraag zoals deze voorligt. Dit
betekent dat geen alternatieve locatie aan de vergunningaanvrager kan worden voorgeschreven.
Hetzelfde geldt voor het voorschrijven van ingrijpende voorzieningen voor zover deze niet
zijn aangevraagd, waarbij het begrip ‘ingrijpend’ niet altijd duidelijkheid schept. De gewenste
afweging in het kader van de compacte stad kan hierdoor worden beperkt.
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Voor zover inrichtingen onder de werking van de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, het grootste deel van het inrichtingenbestand, is de afstemming met de omgeving
beperkt. Wel kan met het instrument maatwerkvoorschrift een nadere afstemming worden
gerealiseerd, ook met het oog op een nog te realiseren situatie. Een belangrijke beperking is
evenwel dat de maatwerkvoorschriften alleen kunnen worden gesteld voor zover dat in het
Activiteitenbesluit is aangegeven.
Ook het begrip ‘inrichting’ levert aandachtspunten op. Dit betreft onder meer het punt
dat de cumulatieve effecten van de activiteiten binnen de inrichting als het ware ‘optellen’.
Juridisch bezien zal daarom moeten worden uitgegaan van een hogere milieubelasting indien
de activiteiten binnen één inrichting plaatsvinden in vergelijking met de situatie waarin de
activiteiten als verschillende inrichtingen kwalificeren, terwijl de feitelijke milieueffecten gelijk
zijn. Wel zijn er ook juist voordelen benoemd van de beoordeling van de nadelige milieueffecten
binnen één vergunning.
In hoofdstuk 4 is de betekenis van milieukwaliteitsnormen voor (ruimtelijke) keuzes of beslissingen
met het oog op de realisering van de compacte stad onderzocht. Milieukwaliteitsnormen geven
aan welke kwaliteit een bepaald onderdeel van het milieu op een bepaald moment dient te
hebben bereikt. De milieukwaliteitsnormen kunnen de beschikbare milieugebruiksruimte in de
compacte stad begrenzen en in die zin de vraag naar de wijze van verdeling van die ruimte
oproepen. In dit hoofdstuk zijn milieukwaliteitsnormen op het terrein van externe veiligheid,
geluidhinder, geurhinder, lichthinder, bodemkwaliteit en luchtkwaliteit geanalyseerd en is ook
aandacht besteed aan de algemene regeling inzake milieukwaliteitseisen in hoofdstuk 5 Wm.
Geconcludeerd is dat de algemene regeling in hoofdstuk 5 Wm vooral is gericht op een
‘harde’ doorwerking (zeker in het geval van grenswaarden) van de milieukwaliteitsnorm
naar aangewezen bevoegdheden, waarbij nieuwe ontwikkelingen worden tegengehouden
indien sprake is van een overschrijdingssituatie. Het treffen van ‘actieve maatregelen’ om
de milieukwaliteit in een gebied te verbeteren zit niet in het systeem van hoofdstuk 5 Wm
ingebakken. Het oorspronkelijk als uniform bedoelde kader van hoofdstuk 5, titel 5.1 Wm
past steeds minder goed bij nieuwe wegen die zijn ingeslagen naar een meer planmatige of
programmatische aanpak. Ook bijvoorbeeld het stand-stillbeginsel dat in de regeling een
centrale plek heeft, blijkt in de praktijk moeilijk toepasbaar omdat bij strikte toepassing iedere
ruimtelijke ontwikkeling wordt tegengehouden. In alle op titel 5.1 Wm gebaseerde amvb’s is dit
beginsel uitgezonderd.
Bij de bespreking van de verschillende milieukwaliteitsnormen is telkens ingegaan op de
juridische grondslag, het toepassingsbereik, de aard en systematiek en de betekenis van de
normen voor de besluitvorming. Het onderzoek laat zien dat het beschermingsbereik van de
verschillende milieukwaliteitsnormen een weinig eenduidig beeld oplevert. Het verschil in
beschermingsbereik is daarbij niet altijd te verklaren vanuit de aard van de verontreiniging. Ook
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het karakter en de systematiek van de milieukwaliteitsnormen verschilt. Voor de realisering van
de idee van de compacte stad is van belang welke (mate van) afwegingsruimte het bevoegd
gezag heeft bij toepassing van de norm. Op basis van de in dit hoofdstuk gemaakte analyse is
een volgende indeling gemaakt:
1. Geen ruimte voor eigen afweging. De normen voor de luchtkwaliteit in de vorm van
grenswaarden vallen binnen deze categorie. De normen bieden het bevoegd gezag geen
ruimte voor een eigen afweging. Er mag niet van worden afgeweken, aan de norm moet op
een bepaald tijdstip worden voldaan. Dit neemt niet weg dat er wel flexibiliteit is in de wijze
waarop aan de normen wordt voldaan (zoals de programmatische aanpak). Ook wordt er
afwegingsruimte geboden indien de normen zijn weergegeven in jaargemiddelden; dit
biedt wat flexibiliteit. Een ander voorbeeld van normen zonder afwegingsruimte zijn
de normen voor externe veiligheid in de vorm van grenswaarden. Ook hierop geldt een
uitzondering, een tijdelijke afwijking is mogelijk. Doel hiervan is om beoogde nieuwe
ontwikkelingen niet te blokkeren indien sprake is van een overgangsperiode.
2. Geclausuleerde ruimte voor afweging, met en zonder ondergrens. Naast milieukwaliteitsnormen in de vorm van grenswaarden komen ook milieukwaliteitsnormen voor in de
vorm van richtwaarden (bij externe veiligheid en bij luchtkwaliteit). Bij richtwaarden
is wel sprake van afwegingsruimte voor het bevoegd gezag. Deze afwegingsruimte
is geclausuleerd. Alleen in geval van ‘gewichtige redenen’ mag van de norm worden
afgeweken. Er is evenwel niet altijd een ondergrens voor de afwijking aangegeven. Het
argument hierbij is dat een ondergrens tot normopvulling leidt. Andere voorbeelden
van normen waarbij sprake is van een geclausuleerde afwijkingsmogelijkheid zijn de
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico en de geurhindernorm voor industrie. In het
systeem van de Wet geluidhinder heeft het bevoegd gezag afwegingsruimte ten aanzien
van de voorkeursgrenswaarde, maar daarbij mag niet verder worden afgeweken dan tot
de zogenoemde ‘hogere waarde’ en de binnenwaarde.
3. Volledige ruimte voor eigen afweging. De normen die zijn opgenomen in circulaires
en richtlijnen hebben naar hun aard geen bindende juridische status. Dit betreft
bijvoorbeeld de normen op het terrein van bodem, lichthinder en de geluidhindernormen
zoals opgenomen in de handreiking industrielawaai. Het bevoegd gezag heeft hier in
beginsel ruimte voor een eigen normstelling op het lokale niveau en heeft een eigen
motiveringsplicht bij de beoordeling of sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau. Dit
neemt niet weg dat, wanneer deze normen de meest recent aanvaarde milieuhygiënische
inzichten verwoorden, het bevoegd gezag vanuit een oogpunt van zorgvuldige
besluitvorming deze buitenwettelijke normstelling hierbij zal moeten betrekken.
De betekenis van de normen voor de ruimtelijke besluitvorming is in veel gevallen evident. Zo is
er bij de risiconormen, geluidhindernormen en luchtkwaliteitsnormen (in beginsel) sprake van
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een directe koppeling tussen de normen en aangewezen bevoegdheden zoals het vaststellen
van een bestemmingsplan. Hier geldt vervolgens het oude adagium ‘wie het eerst komt,
wie het eerst maalt’; een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is niet mogelijk indien niet aan de
normen in de vorm van een grenswaarde kan worden voldaan en het bevoegd gezag heeft geen
mogelijkheid om een eigen afweging te maken. Indien sprake is van milieukwaliteitsnormen
in de vorm van een richtwaarde of van voorkeursgrenswaarden heeft het bevoegd gezag meer
ruimte voor een eigen afweging tussen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en het voldoen
aan de milieukwaliteitsnorm. In de praktijk blijkt deze ruimte door het bevoegd gezag vaak
ten volle te worden benut. Gemeentebesturen kiezen bijvoorbeeld zonder gedegen motivatie
voor het vaststellen van hogere waarden; er is geen prikkel om maatregelen te treffen en de
geluidsbelasting zo laag mogelijk te houden, terwijl het systeem hier wel mogelijkheden toe
biedt. Er zijn verschillende ontwikkelingen in de wetgeving, waarbij meer aandacht is voor de
spanning tussen de milieukwaliteitsnormstelling en ruimtelijke initiatieven. Voorbeelden zijn
het systeem van geluidproductieplafonds in de Wet milieubeheer en de programmatische
aanpak bij de luchtkwaliteitsnormen. Een ander voorbeeld is het Besluit externe veiligheid
buisleidingen waarbij de verantwoordelijkheid in saneringssituaties bij de exploitant wordt
gelegd.
In hoofdstuk 5 is onderzocht in hoeverre het mogelijk is de schaarse milieugebruiksruimte in
de compacte stad te verruimen. Juist in de compacte stad wordt immers een mix van functies
beoogd, waarbij vaak al sprake is van bestaande bedrijvigheid waarmee een beslag wordt gelegd
op de milieugebruiksruimte. Het huidige omgevingsrecht kent een palet aan instrumenten om
de milieugebruiksruimte in een bepaald gebied te verruimen. Ieder instrument heeft daarbij
een eigen juridisch kader en niet ieder instrument leent zich dan ook voor elke aanpak. In dit
hoofdstuk zijn de mogelijkheden en beperkingen van dit instrumentarium in kaart gebracht en
geanalyseerd.
Het hoofdstuk valt daartoe uiteen in twee delen. Het eerste deel betreft de meer klassieke
mogelijkheden in zowel het milieurecht als het ruimtelijke ordeningsrecht, zoals het beperken
van bestaande rechten door middel van ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning voor
een inrichting en het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan om
zo ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen. Het tweede deel betreft bijzondere wetgeving
waarbij flexibiliteitsmogelijkheden ten aanzien van de toepassing van milieukwaliteitsnormen
worden geboden, zoals de Interimwet stad-en-milieubenadering en de programmatische
aanpak in de Crisis- en herstelwet.
De belangrijkste bevindingen in deel I waarin de mogelijkheden van het meer klassieke
milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht aan bod kwamen, zijn de volgende. De mogelijkheden
tot het ambtshalve wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning voor een inrichting
met het oog op realisering van de idee van de compacte stad zijn beperkt. Het belangrijkste
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knelpunt is dat er geen wettelijke grondslag is voor ambtshalve wijziging van de vergunning
vanuit een enkel ruimtelijk motief. Indien ruimtelijke ontwikkelingen onvoldoende concreet
zijn kunnen deze niet als motief dienen voor de ambtshalve wijziging van de vergunning of
de intrekking van de vergunning. Dit betekent dat de bestaande rechten van de inrichting niet
eenvoudig zijn te beperken met het oog op nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van de
inrichting. Daarbij komt dat ook andere knelpunten zijn geconstateerd, zoals het feit dat de
jurisprudentie inzake het verlaten van de grondslag van de aanvraag de ambtshalve wijziging
van de vergunning bemoeilijkt, hoewel hier wel een verruiming van de mogelijkheden heeft
plaatsgevonden voor zover de vergunning verplicht moet worden geactualiseerd. Voorts is
geconcludeerd dat een intrekking van de omgevingsvergunning voor een inrichting niet snel aan
de orde zal zijn gelet op de strikte voorwaarden en invulling daarvan in de jurisprudentie. Ook
bij ‘onbenutte ruimte’ zal de beperking van bestaande rechten ten behoeve van het creëren van
milieuruimte niet altijd eenvoudig zijn, indien dit vanuit een ruimtelijk motief is beoogd. Wel
bestaat er de mogelijkheid om de vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken als gedurende
drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning. Het creëren van
milieugebruiksruimte is in beginsel eenvoudiger indien een inrichting onder de werking van
de algemene regels van het Activiteitenbesluit valt. Maatwerkvoorschriften kunnen blijkens
jurisprudentie ook worden gesteld met het oog op een nog te realiseren ontwikkeling. Een
belangrijke beperking is wel dat maatwerkvoorschriften alleen kunnen worden gesteld voor
zover dit in het Activiteitenbesluit is bepaald. Ook is het volledig beëindigen van een inrichting
die onder de werking van algemene regels valt niet mogelijk op basis van de Wm.
Ook het ruimtelijk instrumentarium kent beperkingen indien met oog op het vrijmaken van
milieugebruiksruimte wordt beoogd bestaande bebouwing en bestaand gebruik te beëindigen.
De belangrijkste beperking om bestaande bebouwing en bestaand gebruik weg te bestemmen
(en onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan te brengen) is dat aannemelijk moet
zijn dat er uitzicht is op de beëindiging hiervan binnen de planperiode. Indien er geen sprake
is van vrijwillige beëindiging door de grondeigenaar zal de gemeente aannemelijk moeten
maken zo nodig over te gaan tot aankoop of onteigening. Daarbij is geconstateerd dat het
instrumentarium van de Onteigeningswet niet is toegesneden op een ‘deel-onteigening’ bij een
onwillige grondeigenaar.
Bij het inperken van onbenutte bouw- en gebruiksmogelijkheden geldt een eenvoudiger
toets, waarbij vooral relevant is dat er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheden van het
plan en er ook geen concrete plannen op dit punt zijn. Gebodsbepalingen zijn niet toegestaan
en ook staat het standaard overgangsrecht in de weg aan het opnemen van gebodsbepalingen
in het bestemmingsplan. Wel kan met het instrument van de voorwaardelijke verplichting in
het bestemmingsplan zowel het treffen van maatregelen bij gevoelige bestemmingen, als het
treffen van maatregelen aan de bron worden gewaarborgd bij nieuwe ruimtelijke initiatieven.
Dit is dan ook een belangrijk instrument met het oog op de realisering van de compacte stad.
Een belangrijke beperking is wel dat het instrument alleen kan worden ingezet in relatie tot
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een te realiseren bestemming. Uit jurisprudentie volgt dat onder voorwaarden het treffen van
noodzakelijk geachte milieumaatregelen ook op een andere wijze kan worden geborgd dan
door middel van een voorwaardelijke verplichting. Met name de uitzondering waarbij het
voldoende wordt geacht dat de gemeente het in haar macht heeft om de maatregel te treffen
en dit ook heeft toegezegd, acht ik onwenselijk vanuit een oogpunt van rechtsbescherming.
In deel II van dit hoofdstuk is bijzondere wetgeving besproken waarmee flexibiliteitsmogelijkheden
worden geboden met betrekking tot de toepassing van milieukwaliteitsnormen. De Interimwet
stad-en-milieubenadering is specifiek bedoeld voor de problematiek van de compacte
stad. De ontwikkelde drie stappenbenadering kan een leidraad vormen om te komen tot
integrale gebiedsontwikkeling; blijkens eerdere evaluaties wordt door het doorlopen van de
stappen 1 en 2 veelal al een oplossing gevonden voor stagnerende gebiedsontwikkeling. De
motiveringsvereisten zoals die zijn opgenomen in de Interimwet stad-en-milieubenadering
waarborgen dat onder meer noodzaak tot afwijking en de eventuele mogelijkheden van
compensatie op een deugdelijke wijze in beeld worden gebracht. Wel is geconstateerd dat
slechts een beperkt aantal milieucomponenten onder de Interimwet valt en dat bovendien
binnen die beperkte reikwijdte de wet vooral voor het onderwerp geluid daadwerkelijk betekenis
lijkt te hebben. Deze oplossingsrichting gaat niet uit van het gelijk blijven of verbeteren van de
milieukwaliteit in een gebied. Er is sprake van een soepelere, vervangende milieukwaliteitsnorm.
Compensatie voor de ruimere norm hoeft niet binnen die milieukwaliteit plaats te vinden,
maar mag ook worden gevonden in bijvoorbeeld een verbeterde sociale veiligheid waardoor
een ‘optimale leefomgevingskwaliteit’ wordt bereikt. Er is daarmee sprake van een ‘integraal’
toetsingskader in de zin dat verschillende belangen tegen elkaar mogen worden afgewogen.
De randvoorwaarden voor de compensatie zijn geformuleerd in onduidelijke begrippen. Dit is
ongewenst; op zijn minst is een duidelijke uitwerking nodig nu sprake is van normafwijking.
Door te compenseren met aspecten als sociale veiligheid zal niet steeds sprake kunnen zijn
van een verbeterde of gelijkblijvende milieukwaliteit. Verder is onvoldoende verzekerd dat de
compensatie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daarmee wordt de rechtvaardiging voor het
afwijken onderuitgehaald.
De Wet plattelandswoningen laat een andere manier zien om flexibiliteit te bieden bij de toepassing
van milieukwaliteitsnormen. Hierbij wordt uitgegaan van het verlagen van de bescherming van
specifieke (gevoelige) objecten. De rechtvaardiging voor de normoverschrijding wordt gezocht
in de acceptatie van de bewoners. Dit is anders dan bij de stad-en-milieubenadering waar het
uitgangspunt is dat normoverschrijding wordt gecompenseerd. Een zorgpunt bij deze methode,
zeker als deze een verbrede toepassing krijgt, is dat er geen ondergrens is gegeven voor de
normafwijking. De afweging of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in relatie
tot risico-aanvaarding lijkt niet eenvoudig te maken en ook lastig te toetsen door de rechter.
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Bij de programmatische aanpak wordt in beginsel niet uitgegaan van normafwijking. De
programmatische aanpak is juist bedoeld om tijdig aan de milieukwaliteitsnormen te voldoen
door op programmaniveau maatregelen te koppelen aan overschrijdingen. Een herverdeling van
milieugebruiksruimte wordt mogelijk gemaakt doordat het treffen van verbetermaatregelen
en het toetsen van toestemmingen op programmaniveau plaatsvindt. Met het oog op de
(her)verdeling van milieugebruiksruimte in de compacte stad biedt dit instrument in beginsel
daarmee een goede mogelijkheid voor herschikking van milieuruimteclaims. In dit hoofdstuk
is een grote verscheidenheid aan regelingen voor een programmatische aanpak besproken.
Op basis van dit overzicht is geconcludeerd dat de bestaande regelingen weinig ambitie
zien op het punt van een verdere verbetering van de milieukwaliteit. De toepassing van de
programmatische aanpak leidt veelal juist tot normopvulling. Dat de programmatische aanpak
vooral is gericht op normopvulling past niet zozeer bij de idee van de compacte stad. De
ambities voor de idee van de compacte stad zouden verder moeten gaan: ook een duurzame
verstedelijking is immers beoogd. Ook laat het overzicht zien dat er verschillende manieren zijn
waarop de milieugebruiksruimte wordt verdeeld. Zo kan het programma een lijst van toegelaten
activiteiten bevatten (bijvoorbeeld het NSL) of het programma combineert dit bijvoorbeeld
met het bepalen van nog te vergeven ontwikkelingsruimte. Binnen de verschillende regelingen
van de programmatische aanpak zijn de mogelijkheden tot beperking van bestaande rechten
veelal niet verruimd. De Crisis en herstelwet laat op dit punt wel enige verruiming zien ten
aanzien van de inperking van zogenoemde ‘onbenutte ruimte’. De verplichting tot uitvoering
van de verbetermaatregelen is in de verschillende regelingen inzake de programmatische
aanpak niet geborgd.
In hoofdstuk 6 zijn op basis van het onderzoek in de voorgaande hoofdstukken de voor- en
nadelen van verschillende methoden afgewogen en zijn uitgangspunten geformuleerd voor
oplossingsrichtingen die de knelpunten of beperkingen van het bestaande omgevingsrechtelijke
instrumentarium kunnen wegnemen. Om de realiteitswaarde van de gekozen uitgangspunten
voor oplossingsrichtingen te toetsen en om verbeterpunten aan te kunnen geven, is ook
onderzocht in hoeverre deze aansluiten bij de uitgangspunten en het instrumentarium van
de Omgevingswet. Om structuur aan te brengen in de verschillende afwijkingsmogelijkheden
en instrumenten zijn twee methoden van flexibele regulering ten aanzien van normstelling
onderscheiden.
De eerste methode betreft het flexibel eindpunt. Bij deze methode zit er een zekere ‘rek’ in
de norm zelf. Met de norm voor de te bereiken omgevingskwaliteit kan als het ware geschoven
worden. Na een bespreking van de risico’s van deze methode (onoverzichtelijkheid, nut en
noodzaak van afwijking, rechtsonzekerheid, normopvulling en afwijkingsmogelijkheden met
onvoldoende waarborgen omkleed) zijn drie uitgangspunten geformuleerd. De eerste betreft
een uniform systeem van flexibiliteitsmogelijkheden bij de normstelling zelf. Bij de individuele
normen op het gebied van geluid, externe veiligheid, geur etc. zou, voor zover mogelijk een
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bandbreedte moeten worden aangegeven waarbinnen het bevoegd gezag afwegingsruimte
heeft. Met een bandbreedte wordt gedoeld op de ruimte tussen de voorkeursnorm en de
ondergrens. Er zouden geen aparte afwijkingsmogelijkheden moeten worden geboden voor
een verdere doorbreking van de ondergrens. Wel is voorstelbaar dat een programmatische
aanpak als voorwaarde wordt gesteld voor het bereiken van de norm, waarbij tijdelijk de grens
wordt doorbroken. Een tweede uitgangspunt is dat de procedurele voorwaarden voor het
vaststellen van de afwijkende norm deugdelijk zijn. Dat betekent dat er een gebiedsspecifieke
afweging moet kunnen worden gemaakt. Ook zal tegen vaststelling van de afwijkende norm
rechtsbescherming moeten openstaan. Een derde uitgangspunt is dat normopvulling zo
veel mogelijk wordt voorkomen en een zo hoog mogelijk niveau van milieubescherming
wordt gerealiseerd. Daartoe zou in de wettelijke regeling een verplichting moeten worden
opgenomen tot motivering van het vaststellen van een norm die afwijkt van de voorkeursnorm.
De stad-en-milieubenadering (stap 1 en 2) zou als model kunnen worden gebruikt voor het
vormgeven van de elementen waaruit een dergelijke motivering zou moet bestaan. Hiermee
wordt gewaarborgd dat de noodzaak tot een afwijkende norm op een deugdelijke wijze in beeld
wordt gebracht bij de vaststelling van de norm. Indien op basis van de belangenafweging niet
wordt gekozen voor de voorkeursnorm, zouden nog andere verplichtingen moeten gelden om
normopvulling te voorkomen en een verbetering van de milieukwaliteit in de tijd te bereiken.
Daarbij zijn twee varianten voorgesteld. Een eerste variant is de verplichting tot periodieke
toetsing en zo nodig herziening van de vastgestelde gebiedsspecifieke norm indien niet wordt
gekozen voor de voorkeursnorm. Hiervoor zou een wettelijke voorziening moeten worden
getroffen. In het kader van de rechtsbescherming kan deze verplichting door belanghebbenden
worden afgedwongen door te verzoeken om wijziging van het omgevingsplan. Deze variant zou
in alle gevallen toepasbaar zijn. Een tweede variant is het verplichten tot een voortschrijdende
omgevingskwaliteit normstelling, waarbij reeds bij vaststelling van de norm meerdere
ondergrenzen worden gesteld die in de loop der tijd steeds strenger worden. Deze variant zal
in veel gevallen niet toepasbaar kunnen zijn, maar is de aangewezen weg indien bijvoorbeeld
sprake is van gezondheidsrisico’s of internationale verplichtingen.
De tweede methode duid ik aan met flexibel onderweg. Bij deze methode is het ‘eindpunt’
ofwel het resultaat eenduidig. Of misschien beter gezegd: niet flexibel. De hoogte van de
norm alsmede de verplichting om aan deze verplichting op een bepaald tijdstip te voldoen
staan niet ter discussie. Na een bespreking van de risico’s van deze methode (onduidelijk
doelbereik en termijn, geen of niet tijdige uitvoering van de verbetermaatregelen en weinig
mogelijkheden tot beperking bestaande rechten), zijn twee uitgangspunten geformuleerd
voor een regeling van flexibel onderweg. De eerste betreft een uniforme regeling van de
programmatische aanpak. Een geharmoniseerde, deugdelijk vormgegeven regeling zou
zich moeten lenen voor toepassing op meerdere terreinen. Daarbij is de waarborging van
de uitvoering van de verbetermaatregelen een belangrijk punt. Een lastig element is de
afdwingbaarheid van de uitvoering van de maatregelen door belanghebbenden. Met het oog
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op een adequate rechtsbescherming zou de voorkeur uitgaan naar de bestuursrechtelijke weg
voor het afdwingen van de uitvoering van de verbetermaatregelen. Het tweede uitgangspunt
betreft de verbeterde mogelijkheden van het beperken van bestaande rechten. Een echte
herverdeling van de beschikbare milieugebruiksruimte in de compacte stad is pas mogelijk als
ook bestaande rechten kunnen worden heroverwogen. Daartoe zouden de mogelijkheden om
bij ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit
moeten worden verruimd. Voorts zou de grondslag waarop die omgevingsvergunning kan
worden gewijzigd of ingetrokken moeten worden verruimd, in de zin dat dit ook vanuit een
perspectief van milieugebruiksruimteverdeling zou moeten kunnen. Er zou daarbij voor kunnen
worden gekozen om de verruiming ten aanzien van de aantasting van de ‘benutte rechten’ te
beperken tot die situaties waarin de programmatische aanpak van toepassing is. Ook zouden
de mogelijkheden om gebodsbepalingen op te nemen in de regels van het omgevingsplan
nader moeten worden verkend. Daartoe is van belang dat wordt voorzien in een mogelijkheid
tot flexibeler toepassing van overgangsbepalingen in het plan.
De toetsing aan de Omgevingswet van de uitgangspunten levert een gemengd beeld op.
In algemene zin kan geconcludeerd worden dat de Omgevingswet aan geen van deze
uitgangspunten in de weg staat, maar dat betekent ook dat soms de waarborgen ontbreken. Zo
kan het realiseren van een duurzame compacte stad in gevaar komen als bij de amvb’s te veel
flexibiliteit bij de normstelling wordt geboden. De Omgevingswet stelt weinig beperkingen
op dit punt. Hoewel de Omgevingswet niet expliciet in de weg staat aan de uitwerking van
een aantal uitgangspunten, zijn deze soms niet herkenbaar in de wet. Dit betreft bijvoorbeeld
de mogelijkheid tot het inperken van (onbenutte) milieugebruiksruimte met het oog op de
verdeling van de milieugebruiksruimte in het kader van de omgevingsvergunning milieu.
Bij een aantal uitgangspunten sluit de wet (en daarin opgenomen grondslagen) juist aan bij
de geformuleerde uitgangspunten. Dit betreft bijvoorbeeld de uniforme regeling van de
programmatische aanpak.
In hoofdstuk 7 zijn op basis van de bevindingen in dit onderzoek enkele aanbevelingen
geformuleerd. Deze aanbevelingen sluiten aan bij de brede doelstelling van de Omgevingswet,
die zowel in regels voorziet die zien op het benutten als op het beschermen van de fysieke
leefomgeving. De aanbevelingen betreffen enerzijds de mogelijkheden om de menging en
concentratie van functies te ondersteunen en anderzijds de bescherming met het oog op een
duurzame stad.
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In this thesis, the idea of the compact city is central: the concentration and mix of functions in
the urban area, ensuring a high quality of life in that area. The aims of compact urbanisation
include preserving rural areas, restricting mobility and increasing support for urban amenities
to improve quality of life in the city. In that sense, the process is referred to as sustainable urban
development. Creating space for new developments, which are also of high environmental
quality, is essential to achieving a compact city. In relation to the level of environmental quality
to be achieved, the term ‘environmental space’ can be applied. It refers to the space that can
be used without exceeding the governing standard. The investigation focuses on the question
of whether the environmental law tools are sufficiently geared towards the realisation of the
concept of the compact city.
The central research question is formulated as follows: To what extent do the environmental
law tools support the idea of the compact, sustainable city and how can any issues be resolved?
To further define ‘the idea of the compact city’, Chapter Two contains a closer exploration
of the planning and policy background of this concept. This results in a description of the key
features of the compact city, namely: a) Concentration and mix of functions, b) High-density
construction, c) Using existing urban areas wherever possible, d) Transport consisting of slow
and public transport wherever possible, and e) A sustainable city. These features serve as the
starting point for the investigation, in which the emphasis is on element a) Concentration
and mix of functions, in relation to element e) A sustainable city. This mainly concerns the
environmental component of sustainability. The result is further elaboration of the central
research question.
Chapter Three examines the extent to and manner in which the scarce environmental space
in the compact city is distributed using the existing environmental law tools. It discusses
the strategic policy plans, the zoning plan, the environmental permit for establishments and
the general rules for establishments under s. 8.40 of the Environmental Management Act.
Attention is primarily focused on the scope offered by the tools for harmonisation between
the environmental track and the land-use track and the way in which the characteristics of the
environment of the activities to be regulated are taken into account in decision-making. With
respect to the strategic policy plans, it is concluded that the planning regime in the current
legislation provides opportunities for a consistent approach to the land-use and environmental
aspects of the compact city. However, the existing schemes in the environmental policy plan
and structural vision have their limitations. The current statutory provisions do not compel the
creation of a comprehensive vision, meaning that the possibility that the environmental law
approach is poorly designed cannot be excluded. Also, because the approach is implemented
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via various sectoral plans, it can be difficult to know precisely what environmental policy applies
to a specific area.
When considering the zoning plan, the main focus is on the way in which environmental
protection can take shape under this plan, but the flexibility of the plan is also discussed.
Case law states that the zoning plan has a supplementary function in relation to the setting
of environmental standards. If necessary to achieve good land-use organisation, additional or
more stringent requirements will sometimes have to be set, even if the environmental standards
in the environmental permit for establishments or the Activities (Environmental Management)
Decree have been met. These requirements can be set by incorporating environmental standards
in the zoning plan rules in the form of emission or immission standards. In recent years, these
possibilities have been expanded in the case law. Case law also shows that it is possible to
distribute scarce environmental space in a manner that complements the environmental tools
(for example through noise allotment), provided there is no encroachment on environmental
legislation. The desire to zone more globally and more flexibly to be able to respond more easily
to changing conditions in areas under development is limited by the research costs associated
with a global plan and flexible tools. Key causes of this limitation include the fact that the
assessment of the effects – including the environmental effects – of the application of flexible
powers cannot be postponed, but must be done at the time the original plan is drawn up, and
that the assessment of the acceptability of the plan must be based on the maximum planning
implementation of the plan. The more global the plan is, the broader the environmental
research (and also the broader the demands on the environmental space).
In the assessment of an application for an environmental permit for an establishment, the
characteristics of the environment of the establishment play a role. The assessment deals with
both the effects on the existing environment and the effects on reasonably foreseeable future
developments in the environment of the establishment. In determining the level of protection
for the permit, through the setting of emission limit values based on application of the best
available techniques, importance is also assigned to the environment of the establishment in
the form of a so-called ‘environmental test’. Moreover, the competent authority must assess the
permit application as it stands. This means that no alternative location can be recommended to
the permit applicant. The same applies to the recommendation of major facilities where these
are not included in the application, in which the concept of ‘major’ is not always made clear.
This means the desired deliberation in the context of the compact city can be limited.
For establishments falling under the application of the general rules of the Activities
(Environmental Management) Decree – which is the majority of establishments –
harmonisation with the environment is limited. Further harmonisation can be achieved with
the customisation requirement tool, even for future situations. Nevertheless, a major limitation
is that customisation requirements can be set only to the extent specified in the Activities
(Environmental Management) Decree.
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The concept of an ‘establishment’ also raises concerns. These include the fact that the cumulative
effects of the activities within the establishment ‘add up’, as it were. Judicial consideration
must therefore be based on a higher environmental impact if the activities take place within a
single establishment, in comparison with the situation in which the activities qualify as separate
establishments whereas the actual environmental effects are the same. There are also benefits
to having adverse environmental effects assessed as part of a single permit.
Chapter 4 investigates the significance of the environmental quality standards for landuse choices or decisions with a view to achieving a compact city. Environmental quality
standards indicate the level of quality that must be reached by a specific component of the
environment at a specific moment in time. Environmental quality standards can limit the
available environmental space in the compact city, and thus raise the question of the manner
in which that space is distributed. In this chapter environmental quality standards in the areas
of external safety, noise pollution, odour pollution, light pollution, soil quality and air quality
are analysed, and consideration is also given to the general scheme concerning environmental
quality requirements in s. 5 of the Environmental Management Act.
It is concluded that the general scheme in s. 5 of the Environmental Management Act
primarily focuses on a ‘hard’ impact (certainly in the case of limit values) of the environmental
quality standard on the designated powers, whereby new developments are prevented if an
exceedance situation occurs. The adoption of ‘active measures’ to improve environmental
quality in an area does not fall within the system in s. 5 of the Environmental Management
Act. It was originally meant to be a single framework for s. 5, Title 5.1 of the Environmental
Management Act, but has been found to be less and less suitable for the new paths that are
being mapped out towards a more systematic or programme-based approach. In addition, the
standstill principle that occupies a central place in the scheme is difficult to apply in practice
because on a strict application it prevents any form of spatial development. This principle is
excluded in all Orders in Council based on Title 5.1 of the Environmental Management Act.
In the discussion of each of the various environmental quality standards, the legal basis, the
scope of application, the nature and general scheme and the meaning of the standards for
decision-making are addressed. The research shows that the scope of protection of the various
environmental quality standards paints an ambiguous picture. In this respect, the difference in
scope of protection cannot always be explained from the nature of the pollution. The character
and general scheme of the environmental quality standards also vary. To realise the idea of the
compact city, the amount of room for deliberation available to the competent authority when
applying the standard will be important. Based on the analysis performed in this chapter, the
following classification can be applied:
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1.	No room for own deliberation. The standards for air quality in the form of limit values fall
into this category. The standards do not give the competent authority any room to perform
its own deliberation. The competent authority may not deviate from the standard, which
must be met at a specific moment in time. Nevertheless, there is some flexibility in how
the standards are met (such as through the programme-based approach). Room is also
provided for deliberation if the standards are given as annual averages; this offers a degree
of flexibility. Another example of standards with no room for deliberation is the standards
for external safety in the form of limit values. There is an exception here too – a temporary
exemption is possible. The objective is to prevent proposed new developments from being
blocked where a transition period is involved.
2.	Conditional room for deliberation, with and without lower limit. In addition to environmental
quality standards in the form of limit values, there are also environmental quality standards
in the form of target values (for external safety and air quality). Where target values are
concerned, competent authorities have room for deliberation. This room for deliberation
is conditional. Deviations from the standard are permitted only where ‘important reasons’
exist. However, a lower limit for the deviation is not always given. The argument here is that
a lower limit leads to minimum-compliance behaviour. Other standards for which there is
a conditional possibility of deviation include the orientation value for group risk and the
odour pollution standard for industry. In the system described in the Noise Pollution Act,
the competent authority has room for deliberation with regard to preferred limit values, but
may not deviate further than the so-called ‘higher value’ and the indoor value.
3.	Complete room for own deliberation. By their nature, the standards contained in circulars and
guidelines have no binding legal status. These include standards in the areas of soil, light
pollution, and the noise pollution standards contained in the Industrial Noise Guidelines. In
principle, with these standards the competent authority has room to set its own standards
at the local level and has an obligation to state reasons when assessing whether the level
of pollution is acceptable. Nevertheless, when these standards reflect the most recent
accepted and environmentally-sound knowledge, prudent decision-making requires the
competent authority to take account of these non-statutory standards.
In many cases, the significance of the standards for land use decision-making is obvious. With
the risk standards, noise pollution standards and air quality standards for example, there is in
principle a direct link between the standards and designated powers such as the creation of a
zoning plan. The old adage ‘first come, first served’ applies here; a new spatial development
is not possible if the standards in the form of a limit value cannot be met and the competent
authority has no possibility of performing its own deliberation. Where environmental quality
standards take the form of a target value or preferred limit values, the competent authority has
more room for its own deliberation between the desired spatial development and meeting the
environmental quality standard. In practice, this room is often fully utilised by the competent
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authority. For example, without sound motivation municipal authorities decide to set higher
values; there is no incentive to adopt measures to keep the noise levels as low as possible, while
the system offers opportunities to do so. There are various developments in the legislation,
in which more attention is given to the tension between environmental quality standards
and spatial planning initiatives. Examples include the system of noise production ceilings
in the Environmental Management Act and the programme-based approach for air quality
standards. Another example is the Decree on the External Safety of Pipelines, which places the
responsibility in remediation situations on the operator.
Chapter 5 investigates the extent to which it is possible to expand the scarce environmental
space in the compact city. After all, the compact city aims to provide a mix of functions, and
there is often already an existing business which is placing demands on the environmental
space. Current environmental law offers an array of tools to expand the environmental space
in a specific area. Each tool has its own legal framework, and not every tool lends itself to
every approach. In this chapter, the possibilities and limitations of these tools are identified
and analysed.
The chapter comprises two parts. The first part deals with the more traditional possibilities in
both environmental law and spatial planning law, such as the limiting of existing rights through
official amendment of the environmental permit for an establishment, and the inclusion of
contingent obligations in the zoning plan to make room for new developments. The second
part deals with special legislation where possibilities for flexibility are provided with regard to
the application of environmental quality standards, such as the City and Environment (Interim)
Act and the programme-based approach in the Crisis and Recovery Act.
The key findings in Part I, which deals with the possibilities of the more traditional environmental
law and spatial planning law approaches, are as follows. The possibilities of official amendment
or revocation of an environmental permit for an establishment with a view to achieving the
idea of the compact city are limited. The main issue is that there is no statutory basis for
official amendment of the permit for planning reasons alone. If spatial developments lack
specificity, that cannot serve as a reason for official amendment or revocation of the permit.
This means that the existing rights of the establishment cannot simply be limited to enable
new developments in the environment of the establishment. Other issues have also been
noted, such as the fact that the case law with regard to abandoning the basis for the request
makes official amendment of the permit more difficult, although here the possibilities have
been expanded, insofar as the mandatory permit must be updated. It is also concluded that the
revocation of an environmental permit for an establishment cannot be processed quickly, given
the strict conditions and the way they are interpreted in the case law. With ‘unused space’ too,
the limiting of existing rights in the interests of creating environmental space is not always easy,
if it is done for planning reasons. The possibility does exist to fully or partially revoke the permit
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if no actions are performed during a three-year period that make use of the permit. In principle,
creating environmental space is simpler if an establishment falls under the application of the
general rules of the Activities (Environmental Management) Decree. According to case law,
customisation requirements can also be set to benefit a future development. A major limitation
is that customisation requirements can be set only to the extent provided in the Activities
(Environmental Management) Decree. The complete termination of an establishment that
falls under the application of general rules is also not possible on the basis of the Activities
(Environmental Management) Decree.
The planning tools also have limitations in terms of attempting to terminate existing
buildings or existing uses for the purpose of releasing environmental space. The most significant
impediment to removing existing buildings and existing uses (and bringing them under the
transitional scheme in the zoning plan) is that there must be a reasonable prospect of them
being terminated within the planning period. If there is no question of voluntary termination
by the landowner, the municipality will likely have to proceed with a purchase or expropriation,
where necessary. In this respect it is noted that the tools provided by the Expropriation Act do
not allow for ‘partial expropriation’ where the landowner is unwilling to sell.
When reducing untapped building possibilities and potential uses a simpler test applies,
whereby the most relevant factor is that the possibilities in the plan are not being used, and
there are also no concrete plans to make use of them. Binding obligations are not permitted,
and the standard transitional scheme also constitutes an obstacle to the inclusion of binding
obligations in the zoning plan. But using the contingent obligation tool in the zoning plan, both
the adoption of measures for sensitive purposes and the adoption of measures at the source can
be ensured for new spatial planning initiatives. This is therefore an important tool for achieving
the compact city. A major limitation is that the tool can only be deployed in relation to a
future purpose. According to case law, under certain conditions the adoption of environmental
measures that are deemed necessary can be ensured in a manner other than by means of a
contingent obligation. In particular, the exception whereby it is considered sufficient that the
municipality has the power to adopt the measure, where it has promised to do so, I consider to
be undesirable from a perspective of legal protection.
In Part II of this chapter, special legislation is discussed that provides possibilities for flexibility
with regard to the application of environmental quality standards. The City and Environment
(Interim) Act is specifically designed to deal with the issues of the compact city. The threestep approach that has been developed may serve as a guide to achieving integrated area
development; according to earlier evaluations, by the time the first two steps have been
completed, a solution has usually already been found for stagnating area development. The
obligation to state reasons contained in the City and Environment (Interim) Act ensures that
the need for an exemption and the possibilities for compensation are properly spelled out. It
is noted that only a limited number of environmental components fall under the Interim Act
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and that, furthermore, within that limited scope the Act actually appears to apply primarily
to the issue of noise. This solution approach is not designed to either preserve the status quo
or improve environmental quality in an area. There is talk of an alternative, more flexible
environmental quality standard. There should be no need for compensation for the broadening
of the environmental quality standard; such compensation may instead be found in such things
as improved social safety leading to ‘optimal living environment quality’. Hence one can also
speak of an ‘integrated’ reference framework, in the sense that competing interests may be
balanced against each other. The preconditions for this compensation are expressed in vague
concepts. This is undesirable; at the very least, clear drafting is required, since the standards
are not currently being complied with. By compensating with aspects such as social safety, it
will not always be possible to ensure an improved or unchanged level of environmental quality.
Furthermore, there are no guarantees that the compensation will actually be achieved, which
undermines the justification for the deviation.
The Rural Dwellings Act reveals a different way to provide flexibility when applying
environmental quality standards. It is based on reducing the protection for specific sensitive
objects. The justification for exceeding the standard is found in the acceptance of the residents.
This is different to the City and Environment (Interim) Act where the basic principle is that if
the standard is exceeded, compensation is paid. A concern with this method, and particularly
if it is widely implemented, is that no lower limit is given for exceeding the standard. The
consideration of whether there is an acceptable living and social climate in relation to risk
acceptance does not appear to be a simple one, and is also tricky to have tested by the courts.
In principle, the programme-based approach is not based on exceeding standards. The
programme-based approach is intended to ensure timely compliance with environmental
quality standards by linking measures to exceedance at the programme level. Redistribution of
environmental space will be made possible due to the adoption of improvement measures and
consents will be tested at the programme level. With a view to both distribution and redistribution
of environmental space in the compact city, in principle this tool offers a good opportunity
for reorganisation of environmental space claims. In this chapter a wide range of regulations
for a programme-based approach are discussed. Based on this overview, it is concluded that
the existing regulations lack ambition in terms of further improvement of environmental
quality. Application of the programme-based approach usually leads to minimum-compliance
behaviour. The fact that the programme-based approach is primarily aimed at minimumcompliance behaviour does not necessarily fit with the idea of the compact city. The ambitions
for the idea of the compact city should go further: sustainable urbanisation should surely be
the aim. The overview also shows that there are different ways in which environmental space
can be apportioned. Thus the programme can contain a list of permitted activities (such as
the NSL) or the programme can combine this with a determination of development space
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that is yet to be allocated. Within the various schemes of the programme-based approach the
opportunities for limitation of existing rights are usually not expanded. On this point, the Crisis
and Recovery Act does permit some expansion with regard to reduction of so-called ‘unused
space’. The obligation to implement improvement measures is not guaranteed in any of the
various schemes relating to the programme-based approach.
In Chapter 6, based on the investigation in the foregoing chapters, the pros and cons of
various methods are weighed and their principles formulated to find approaches to solutions
that can eliminate the issues or limitations of the existing environmental law tools. To test
the level of realism of the selected principles for approaches to solutions and to be able to
suggest improvements, the extent to which these connect with the principles and tools of the
Environment Act is also investigated. To give some structure to the various possibilities for
deviation and tools a distinction is drawn between two different methods of flexible regulation
with regard to standard-setting.
The first method concerns the flexible endpoint. This method requires a certain ‘stretching’ of
the standard. The level of environmental quality to be reached, as specified in the standard, can
be ‘pushed back’, as it were. After a discussion of the risks of this method (opacity, usefulness of
and need for deviation, legal uncertainty, minimum-compliance behaviour and possibilities for
deviation without adequate guarantees), three principles are formulated. The first concerns a
unified system of possibilities for flexibility in standard-setting. For individual standards in the
areas of noise, external safety, odours, etc., wherever possible a spectrum should be specified,
within which the competent authority has room for deliberation. This ‘spectrum’ refers to the
gap between the preferred standard and the lower limit. No separate possibilities for deviation
should be provided for further breaching of the lower limit. It is conceivable that a programmebased approach could be set up as a prerequisite for achieving the standard, whereby the limit
could temporarily be breached. A second principle is that the procedural conditions for setting
the conflicting standard must be robust. That means that an area-specific deliberation must be
able to be performed. Legal protection from the establishment of the conflicting standard must
also be available. A third principle is that minimum-compliance behaviour must be prevented as
much as possible, and the highest possible level of environmental protection must be achieved.
To this end, a requirement must be included in the statutory scheme to state the reasons for
the setting of a standard that deviates from the preferred standard. The City and Environment
(Interim) Act (steps 1 and 2) could be used as a template to shape the elements on which such
reasons could be based. This would ensure that the need for a conflicting standard is properly
spelled out when the standard is set. If, based on a balancing of interests, the preferred standard
is not adopted, other requirements would have to be applied to prevent minimum-compliance
behaviour and to achieve an improvement in environmental quality over time. In this regard,
two variations are proposed. The first variation is the requirement for regular testing and, if
necessary, revision of the area-specific standard that has been established, if the preferred
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standard is not adopted. For this, a statutory provision would have to be enacted. In the context
of legal protection, this requirement can be enforced by interested parties by requesting an
amendment to the environmental plan. This variation would be applicable in all situations. A
second variation is the obligation to set progressive environmental quality standards, where
multiple lower limits are set when the original standard is established, and over time these
limits are gradually raised. There will be many situations where it will not be possible to apply
this variation, but it is certainly the way forward, particularly where there are health risks or
international obligations.
I describe the second method as being ‘flexible along the way’. With this method, the
‘endpoint’ or result is clear. Or perhaps it would be better to say that it is ‘not flexible’. The
level of the standard as well as the requirement to meet this obligation at a certain moment
in time are not up for discussion. After considering the risks of this method (unclear target
range, no or no timely implementation of improvement measures and few opportunities to
limit existing rights), two principles are formulated for a scheme that is flexible along the way.
The first concerns a unified scheme from the programme-based approach. A harmonised,
properly-designed scheme should lend itself to application in a range of areas. Guaranteeing
the implementation of improvement measures would be a key aspect of this scheme. A tricky
element is the enforceability by interested parties of implementation of the measures. For
the purpose of adequate legal protection, preference should be given to the administrative
path for enforcement of implementation of improvement measures. The second principle
concerns the improved possibilities for limiting existing rights. True redistribution of the
available environmental space in the compact city is possible only if existing rights can be
reviewed. To that end, the possibilities for official amendment of the environmental permit
for an environmentally-harmful activity must be expanded. In addition, the basis on which that
environmental permit can be amended or revoked would have to be expanded, in the sense
that this should also be possible from a perspective of distribution of environmental space. A
decision can be made to restrict the expansion with regard to the impairment of ‘rights in use’
to those situations in which the programme-based approach is applicable. The possibilities for
including binding obligations in the rules of the environmental plan should be further explored.
To that end, it is important that a possibility be provided for a more flexible application of the
transitional provisions in the plan.
Assessment of the principles under the Environment Act presents a mixed picture. Generally
speaking, it can be concluded that the Environment Act does not impede any of these principles,
but that also means that certain safeguards are absent. Thus the achievement of a sustainable
compact city can be jeopardised if Orders in Council provide too much flexibility in standardsetting. The Environment Act places few constraints on this point. Although the Environment
Act does not explicitly impede the development of a number of principles, these are sometimes
not recognised by the Act. This includes, for example, the possibility of reducing unused
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environmental space with a view to the distribution of the environmental space in the context
of the environmental permit arena. For a number of principles, the Act (and its foundations) is
perfectly consistent with the formulated principles. One example is the unified scheme from
the programme-based approach.
In Chapter 7 a number of recommendations are formulated, based on the findings of this
investigation. These recommendations are consistent with the broad objective of the
Environment Act, which provides rules for both the exploitation and the protection of the
physical living environment. The recommendations concern both the possibilities for supporting
a mix and concentration of functions, and the protection required to develop a sustainable city.
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stimulerende begeleiding en persoonlijke betrokkenheid bij het schrijven van mijn proefschrift.
Kritisch commentaar op mijn conceptteksten werd door hen altijd op een prettige en
opbouwende wijze gegeven. Als drijvende krachten achter het Centrum voor Milieurecht waren
zij essentieel voor mijn keuze voor het omgevingsrecht. Rosa Uylenburg wil ik in het bijzonder
bedanken voor de begeleiding in de intensieve laatste fase.
De leden van de promotiecommissie, prof. dr. C.W. Backes, prof. dr. A.J.C. de Moor-van Vugt,
prof. dr. A.G.A. Nijmeijer, prof. mr. B.J. van Ettekoven en prof. dr. G.A. van der Veen ben ik zeer
erkentelijk voor de aandacht die zij aan mijn proefschrift hebben willen besteden.
De prettige en vriendschappelijke sfeer bij het Centrum voor Milieurecht, waar altijd ruimte
was voor overleg en discussie, maakte het werken in het G-gebouw bijzonder plezierig. Aan de
jurisprudentielunches, de jaarlijkse studiedagen, de uitjes met de veelal (iets te) lange fietsen wandeltochten en de sinterklaasavonden bewaar ik goede herinneringen. Ik wil mijn (oud)
collega’s dan ook zeer bedanken. Graag noem ik van de laatste jaren Liselotte SmorenburgVan Middelkoop, Mireille Bogaart, Marjolein Visser, Frank Groothuijse, Valerie van ‘t Lam,
Josephine van Zeben, Annemarie Polman, Nele Dhondt, Liesbeth Vogelezang, Marius Aalders,
Elena Kosolopova, Inge de Bruyne, Bibi Krot en Laura Corduwener. Ook mijn collega’s bij staatsen bestuursrecht wil ik bedanken, waarbij ik in het bijzonder Ben Olivier en Klaske de Jong wil
noemen.
Ook wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun interesse in mijn onderzoekswerk en
vriendschap. Ik ben blij dat Ellen en Sacha mijn paranimfen willen zijn. Harm-Jan wil ik hartelijk
danken voor het mooie ontwerp van de cover van dit boek.
Mijn ouders Elly en Gerrit en mijn zus Liselotte hebben de totstandkoming van dit boek met
belangstelling en niet aflatend vertrouwen gevolgd. Ik kon altijd een beroep op hen doen voor
advies of wanneer de logistiek dreigde vast te lopen. Hun steun gaf mij de rust die nodig is om
een project als dit tot een goed einde te brengen.
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Dankwoord

Lieve Sarah en Hidde, wat zorgen jullie voor een hoop plezier en gezelligheid. Tijdens het
schrijven van dit boek brachten jullie vragen en grappen de hoognodige relativering.
Jan Hidde, jouw steun was onmisbaar. Zowel in praktische zin, achter de potten en pannen, als
moreel, waarbij jouw woorden tijdens frustrerende momenten ‘schrijf nou maar gewoon door’
ervoor zorgden dat ik het doel in het vizier kon houden.
Marlon Boeve
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