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Blijf alert op de actualiteiten in het omgevingsrecht 
Tekst: mr. Franca Darnen - advocaat bij Kneppelhout & Korthals Advocaten - www.kneppelhout.nl 

Beeld: Twan Wiermans 

De ontwikkelingen in de wet- en regelgeving volgen elkaar in rap tempo op. vooral in de agrarische sector. Daarnaast zijn er nog 
de ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook die zijn van belang. Ook de afgelopen periode zijn er weer de nodige ontwikkelingen 
geweest. Die kunnen allemaal van belang zijn wanneer u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvraagt of een wijziging van 
het bestemmingsplan wenst. Daarom bespreek ik in deze bijdrage een aantal van die ontwikkelingen. 

Bij besluiten voor een veehouderij moet altijd 
aandacht worden besteed aan mogelijke 
volksgezondheidsrisico's. Als met het oog 
daarop maatregelen worden getroffen (denk 
bijvoorbeeld aan hygiëne}, is het goed om die 
zo mogelijk in het besluit vast te laten leggen. 
Dat geeft ook voor omwonenden duidelijkheid 
en zekerheid. Goed om te weten is dat omwo 
nenden vanwege het bestaan van mogelijke 
gezondheidsrisico's als belanghebbende bij een 
besluit voor uw bedrijf kunnen worden aan 
gemerkt. Dit betekent dat zij bezwaar en (hoger) 
beroep kunnen indienen tegen zo'n besluit en 
dat de rechter daar dan inhoudelijk naar moet 
kijken. Dit oordeelde de Raad van State recent 
(zie ECLl:NL:RVS:2019:718; aan de hand van dit 
nummer te vinden via rechtspraak.nl}. 

Dat volksgezondheidsrisico's een steeds belang 
rijkere rol kunnen spelen in besluiten voor uw 
bedrijf, blijkt ook uit een aantal recente uit 
spraken over vergunningen die om die reden zijn 
geweigerd. Rechters oordelen dat het bevoegd 
gezag een omgevingsvergunning voor een vee 
houderij mag weigeren vanwege het bestaan 
van mogelijke gezondheidsrisico's. Dat geldt 
zowel voor een omgevingsvergunning milieu 
(bijvoorbeeld ECLl:NL:RBZWB:2019:1105) als een 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
(bijvoorbeeld ECLl:NL:RVS:2018:2496}. Maar het 
bevoegd gezag hóeft dat niet te doen, want er 
zijn op dit moment geen algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke inzichten op basis waarvan 
een besluit voor een veehouderij moet worden 
geweigerd. Dat is nog steeds de vaste recht 
spraak van de Raad van State. 

Endotoxinen 
Een onderdeel van het aspect volksgezondheid 
ziet toe op de emissie van endotoxinen. Het 
bevoegd gezag moet deze emissie beoordelen 
in een besluit voor uw bedrijf, maar mag zelf 
bepalen hoe het dat doet. Daarbij hoeft het 
bevoegd gezag niet te toetsen aan de advies 
waarde van de Gezondheidsraad voor endo 
toxinen (30 EU/m3}, maar dat mag het wel. Het 
bevoegd gezag mag een omgevingsvergunning 
zelfs weigeren vanwege een overschrijding van 
de advieswaarde voor endotoxinen, zo oordeelde 

Bij vergunningen voor bouwprojecten zijn verschillende recente uitspraken van toepassing. 

rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak van 12 
april 2019, ECLl:NL:RBOBR:2019:1973 en 1974. 

Verhoogde geuremissiefactoren 
Op 20 juli 2018 zijn de geuremissiefactoren 
voor gecombineerde luchtwassers en één 
biologische luchtwasser verhoogd in de 
Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). 
Besluiten die op of na 20 juli 2018 zijn of 

worden genomen, moeten aan deze nieuwe 
geuremissiefactoren worden getoetst. Twee 
rechtbanken hebben inmiddels geoordeeld 
dat ook besluiten van vóór 20 juli 2018 aan die 
nieuwe geuremissiefactoren hadden moeten 
worden getoetst (ECLl:NL:RBGEL:2019:639 en 
ECLl:NL:RBOBR:2019:1343). Een discutabele 
uitspraak, want naar mijn mening kunnen deze 
uitspraken geen stand houden. 
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M.e.r. -beoordeling 
Als u een vergunning voor uw bedrijf aanvraagt, 
is er regelmatig ook een zogeheten milieu 
effectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling) nodig. 
Daarvoor moet u een 'm.e.r .. aanmeldnotitie' 
indienen. Vervolgens moet het bevoegd gezag 
besluiten of u wel of geen milieueffectrap 
port moet maken. Pas nadat het bevoegd 
gezag dit besluit heeft genomen, kunt u de 
omgevingsvergunning formeel aanvragen. 
Een m.e.r.-beoordeling kan nodig zijn voor een 
omgevingsvergunning milieu en een omgevings 
vergunning beperkte milieutoets, maar niet 
voor een omgevingsvergunning bouwen. Als 
u een omgevingsvergunning voor meerdere 
activiteiten {bijvoorbeeld bouwen en milieu) 
aanvraagt en dit in twee fases doet, dan hoeft 
de m.e.r.-beoordeling pas te worden uitgevoerd 
voor de fase waarin u de omgevingsvergunning 
milieu aanvraagt. Het bevoegd gezag mag 

Als u een omgevingsvergunning voor 
meerdere activiteiten (bijvoorbeeld bouwen 
en milieu) aanvraagt en dit in twee fases 
doet dan hoeft de m.e.r.-beoordeling pas 

te worden uitgevoerd voor de fase waarin u 
de omgevingsvergunning milieu aanvraagt. 

een aanvraag om een omgevingsvergun 
ning bouwen dus niet buiten behandeling 
laten omdat u nog geen m.e.r.-beoordeling 
heeft uitgevoerd. Die is immers niet nodig 
voor een omgevingsvergunning bouwen (zie 
ECLl:NL:RVS:2019:1013). 

Geuremissiefactoren zijn verhoogd in geval van gecombineerde luchtwassers en één biologische 
luchtwasser 

Omgevingsvergunning 
en Natura 2000 
Bij een wijziging en/of uitbreiding van uw 
bedrijf heeft u vaak ook een vergunning op 
grond van de Wet natuurbescherming {Wnb} 
nodig vanwege de stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden. Als u een omgevingsvergun 
ning én een Wnb-vergunning nodig heeft, kunt 
u er zelf voor kiezen om (1) deze vergunningen 
samen te voegen in één procedure {dan moet 
u eerst de omgevingsvergunning aanvragen en 
dan haakt de Wnb-vergunning daarbij aan}, of 
(2) de vergunningen in twee aparte procedures 
te doen {dat moet u eerst de Wnb-vergunning 
aanvragen en pas daarna de omgevingsvergun 
ning). Dit kan een tactische keuze zijn voor uw 
bedrijf; het is dan ook goed om hierover na te 
denken. Goed om te weten is dat als u eerst een 
omgevingsvergunning heeft aangevraagd en de 
Wnb-vergunning hierbij dus eigenlijk aanhaakt, 
u er alsnog voor kunt kiezen om een aparte 
Wnb-vergunning aan te vragen. In dat geval 
krijgt u alsnog twee aparte procedures. Dat dit 
mogelijk is, oordeelde de Raad van State recent 
{ECLl:NL:RVS:2019:803). ~ 

Wilt u meer lezen? Lees dan mijn blogs over deze 
onderwerpen op www.francadamen.com. 
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