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Afdeling  bestuursrechtspraak  Raad  van  State,

30 mei  2012,  No.  201106356/1/R1,  LJN:  BW6920
(Plan-m.e.r.-plicht  wijzigingsplan  Leudal)

Mr.  J.A.  Hagen,  mr. J. Hoekstra  en mr. E. Helder

Wm:  art.  7.2 en art.  7.13  sub  a; Besluit  milieuef-

fectrapportage  (zoals  dat  voor  1 april  2011 gold):

onderdeel  D,  categorie  14,  van  de bijlage

Bestemmingsplan,  waarvan  het  in  casu  aan  de

orde  zijnde  wijzigingsplan  deel  zou  gaan  uitma-

ken,  is geen  één-op-één  inpassing  van  de eerder

in  de Wm-revisievergunning  vergunde  activiteit.

Het  wijzigingsplan  is daarmee  kaderstenend

voor  eventuele  toekomstige  m.e.r.-(beoordelings)

plichtige  activiteiten.  Derhalve  is verzuimd  ten

behoeve  van  het  wijzigingsplan  een plan-MER

op te stellen:

Met  noot  M.A.A.  Soppe,  Red.

2. Overwegingen

2.1.  Om  de continuïteit  van  de varkenshouderij  op

het  perceel  (...)  te waarborgen  en het  mogelijk  te

maken  dat aan toekomstige  eisen  voor  dierenwel-

zijn  en eisen  aan ammoniakemissie  kan  worden

voldaan,  heeft  het  college  het  wijzigingsplan  vast-

gesteld.  Met  het  wijzigingsplan  wordt  het  agrarisch

bouwblok  vergroot  ten behoeve  van  de uitbreiding

van  de varkenshouderij.

2.2.  Appellante  sub 1 en anderen  en appellant  sub

2 betogen  dat ten  onrechte  ten  behoeve  van  het

plan  geen  milieueffectrapport  (hiema:  MER)  is

opgesteld.  Volgens  hen  is een MER  noodzakelijk,

omdat  in de omgeving  van  het  plangebied  meer

varkens-  en pluimveehouderijen  zijn  gevestigd  en

ook  een bos in de buurt  ligt.  Ook  achten  zij  een

MER  noodzakelijk  omdat  het  plan  een uitbreiding

van  het aantal  op het  bedrijf  aanwezige  zeugen

mogelijk  maakt.

2.2.  1. Het  college  stelt  zich  op het  standpunt  dat

er geen  wet-  of  regelgeving  is die verlicht  tot  het

opstellen van een MER ten behoeve van het WlJZl-
gingsplan.  Voorts  stelt  hij  dat hij  in  het  kader  van

de op 22 februari  2010  verleende  revisievergunning

krachtens  de Wet  milieubeheer  ten  behoeve  van  de

varkenshouderij  heeft  besloten  dat geen  sprake  is

van  bijzondere  omstandigheden  die  het  opstellen

van  een MER  rechfüaardigen.  Ter  zitting  heeft  het

college  verwezen  naar  de uitspraak  van  de voorzit-

ter  van  de Afdeling  van  13 december  2011,  in  zaak

m. 201109585/1/R3  en 201109585/2/R3,  waarin

volgens  hem  in een vergelijkbare  kwestie  is geoor-

deeld  dat  geen  MER  behoeft  te worden  gemaakt.
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2.2.2.  De revisievergunning  voorziet  onder  meer  in

de oprichting  van  een nieuwe  stal  en een uitbreiding

van  het aantal  dieren  dat in de inrichting  aanwezig

mag  zijn.  De  Afdeling  heeft  in  haar  tussenuitspraak

van  16 februari  2011 in zaak  nr. 201003564/1/T1/

M2  overwogen  dat dit  een in  onderdeel  D van  de

bijlage  bij  het  Besluit  milieu-effectrapportage  1994

(thans:  Besluit  milieueffectrapportage,  hiema:  Be-

sluit  m.e.r.)  aangewezen  activiteit  betreft  ten aan-

zien  waarvan  moet  worden  beoordeeld  of  vanwege

belangrijke  nadelige  gevolgen  voor  het  milieu  een

MER  moet  worden  gemaakt.  Wat  betreft  de beoor-

deling  van  het  college  dat  het maken  van  een MER

voor  dit  besluit  niet  nodig  is heeft  de Afdeling  in

voornoemde  uitspraak  onder  meer  geoordeeld  dat

niet  aatuemelijk  is gemaakt  dat het college  zich  niet

in  redelijkheid  op het  standpunt  heeft  kunnen  stellen

dat geen  sprake  is van  belangrijke  nadelige  gevol-

gen voor  het  milieu  die  het opstellen  van  een MER

noodzakelijk  maken.  Met  de uitspraak  van  de Afde-

ling  van  17 augustus  2011 in zaak  nr. 201003564/1/

M2  is de revisievergunning  in  rechte  onaantastbaar

geworden.

2.2.3.  Het  college  heeft  met  toepassing  van  de aan

hem  toegekende  wijzigingsbevoegdheid  ingevolge

artikel  8 van  de voorschriften  van  het  bestemmings-

plan  'Buitengebied'  aan een deel  van  de gronden

voor  het  perceel  (...)  de bestemming  'Agrarisch

bouwblokA(b)'  met  een bouwgrens  toegekend.

Ingevolge  artikel  12, lid  I, onder  l,  van  de voor-

schriften  van  het  bestemmingsplan  'Buitengebied',

voor  zover  van  belang,  zijn  de gronden  die zijn  aan-

gewezen  voor  'Agrarisch  bouwblokA(b)'  bestemd

voor  de uitoefening  van  een agrarisch  bedrijf.

Ingevolge  lid  I, onder  2, voor  zover  van  belang,  zijn

uitsluitend  ten  dienste  van  en in  verband  met  de

doeleinden  als opgenomen  onder  1 op de gronden

bedrijfsgebouwen  en bedrijfswoningen  met  de daar-

bij  behorende  bijgebouwen  toegestaan.

Ingevolge  lid  III,  aanhef  en onder  1, sub a, geldt

voor  bebouwing  ten dienste  van  de toegestane  doel-

einden  wat  betreft  gebouwen  dat  deze  uitsluitend

binnen  de op de plankaart  opgenomen  bouwvlakken

worden  opgericht  en wel  in of  achter  de naar  de

weg  gekeerde  bouwgrens.

2.2.4.  Ingevolge  artikel  ll,  lid  11. l,  van  de regels

van  het  bestemmingsplan  'Paraplubestemmingsplan

Buitengebied  Leudal'  geldt  ten aanzien  van  inten-

sieve  veehouderij  in  bouwwerken  dat  de bouwwer-

ken  een maximale  bebouwingshoogte  hebben  van

12 m boven  maaiveld  en een maximale  goothoogte

van  7,2 m boven  maaiveld.

2.2.5.  Op 1 april  2011 is het  Besluit  van  21 februari

2011 tot  wijziging  van  het  Besluit  milieueffectrap-



Jurisprudentie Tijdschríft  vüüí  Büuwrecht

'I

portage  en het  Besluit  omgevingsrecht  (reparatie  en

modemisering  milieueffectrapportage)  (hiema:  het

Wijzigingsbesluit)  in  werking  getreden.  Ingevolge

artikel  IV,  vierde  lid,  van  het  Wijzigingsbesluit

blijft,  indien  voor  het  tijdstip  van  inwerkingtreding

van  dit  besluit  met  betrekking  tot  activiteiten  als

bedoeld  in  artikel  7.2,  eerste  lid,  van  de Wet  mili-

eubeheer  kennisgeving  is gedaan  van  een  ontwerp

van  een  besluit  bij  de voorbereiding  waarvan  een

milieueffectrapport  dient  te worden  gemaakt  en dit

ontwerp  ter  inzage  is gelegd,  ten  aanzien  van  die

kennisgeving  het  voor  dat  tijdstip  geldende  recht

van  toepassing.  Het  college  heeft  op 7 april  2010

kennisgeving  gedaan  van  het  ontwerp  van  het  wij-

zigingsplan.  Derhafüe  is het  recht  van  toepassing

zoals  dat  voor  1 april  2011  gold.

2.2.6.  In  de Wet  milieubeheer  en het  Besluit  m.e.r.

wordt  onderscheid  gemaakt  füssen  een  milieuef-

fectrapportage  (hierna:  m.e.r.)  voor  plannen  en een

m.e.r.  voor  besluiten.

2.2.7.  Ingevolge  artikel  7.2,  eerste  lid,  onder  a, van

de Wet  milieubeheer  worden  bij  algemene  maatre-

gel  van  besfüur  de activiteiten  aangewezen:

a. die  belangrijke  nadelige  gevolgen  kunnen  hebben

voor  het  milieu;

b. ten  aanzien  waarvan  het  bevoegd  gezag  moet  be-

oordelen  of  zij  belangrijke  nadelige  gevolgen  voor

het  milieu  kunnen  hebben.

Ingevolge  het  tweede  lid,  voor  zover  van  belang,

worden  terzake  van  de activiteiten,  bedoeld  in  het

eerste  lid,  de categorieën  van  plannen  aangewezen

bij  de voorbereiding  waarvan  een  MER  moet  wor-

den  gemaakt.  Een  plan  wordt  slechts  aangewezen

indien  het  plan  het  kader  vormt  voor  een  besluit  als

bedoeld  in  het  derde  of  vierde  lid.

Ingevolge  het  derde  lid  worden  terzake  van  de ac-

tiviteiten  bedoeld  in  het  eerste  lid,  onder  a, de cate-

gorieën  van  besluiten  aangewezen  bij  de voorberei-

ding  waarvan  een  MER  moet  worden  gemaakt.

Ingevolge  het  vierde  lid  worden  terzake  van  de

activiteiten,  bedoeld  in  het  eerste  lid,  onder  b, de

categorieën  van  besluiten  aangewezen  in  het  kader

waarvan  het  bevoegd  gezag  krachtens  de artikelen

7.17  of  7.19  moet  beoordelen  of  die  activiteiten  de

in dat  onderdeel  bedoelde  gevolgen  hebben,  en in-

dien  dat  het  geval  is, bij  de voorbereiding  waarvan

een  MER  moet  worden  gemaakt.

Ingevolge  artikel  7.13,  onder  a, stelt  het  bevoegd

gezag  een  plan  niet  vast  dan  nadat  het  toepassing

heeft  gegeven  aan  de paragrafen  7.3 en 7.4  van  de

Wet  milieubeheer.

2.2.8.  Ingevolge  artikel  2, eerste  lid,  van  het  Besluit

m.e.r.,  voor  zover  van  belang,  worden  als activitei-

ten  als bedoeld  in artikel  7.2,  eerste  lid,  onder  a, van

de Wet  milieubeheer  aangewezen  de activiteiten  die

behoren  tot  een  categorie  die  in  onderdeel  C van  de

bijlage  is omschreven.

Ingevolge  het  tweede  lid,  voor  zover  van  belang,

worden  als activiteiten  als bedoeld  in artikel  7.2,

eerste  lid,  onder  b, van  de Wet  milieubeheer  aange-

wezen  de activiteiten  die  behoren  tot  een  categorie

die  in  onderdeel  D  van  de bijlage  is omscbreven.

Ingevolge  het  derde  lid,  voor  zover  van  belang,

worden  als categorieën  van  plannen  als  bedoeld  in

artikel  7.2,  tweede  lid,  van  de Wet  milieubeheer

aangewezen  de categorieën  die  in  kolom  3 van

onderdeel  C onderscheidenlijk  onderdeel  D van  de

bijlage  zijn  omschreven,  voor  zover  die  plannen  een

kader  vormen  voor  een  besluit  dat  behoort  tot  een

categorie  die  is aangewezen  op grond  van  het  vierde

lid,  en voor  zover  die  plannen  niet  zijn  aangewezen

als  categorieën  van  besluiten  als  bedoeld  in  dat  lid.

Ingevolge  het  vierde  lid  worden  als  categorieën  van

besluiten  als bedoeld  in  artikel  7.2,  derde  en vierde

lid,  van  de Wet  milieubeheer  aangewezen  de cate-

gorieën  die  in  kolom  4 van  onderdeel  C onderschei-

denlijk  onderdeel  D  van  de bijlage  zijn  omscmeven.

Ingevolge  het  vijfde  lid  geldt,  voor  zover  in  de

bijlage  bij  een  categorie  van  activiteiten  categorieën

van  gevallen  zijn  aangewezen,  de verplichting  tot

het  maken  van  een  MER  of  de verplichting  tot  het

toepassen  van  de artikelen  7.16  tot  en  met  7.19  van

de Wet  milieubeheer  slechts  in  zodanige  gevallen.

2.2.9.  Ingevolge  onderdeel  A  van  de bijlage  bij  het

Besluit  m.e.r.  wordt  onder  wijziging  mede  verstaan

een  reconíuctie  of  verandering  anderszins  van

aangelegde  werken,  ingerichte  gebieden  of  bestaan-

de inrichtingen.

Ingevolge  dit  onderdeel  wordt  onder  uitbreiding

verstaan  het  opnieuw  in  gebruik  nemen  van  aan-

gelegde  werken,  ingerichte  gebieden  of  bestaande

inrichtingen.

Onder  oprichting  van  een  inrichting  wordt  inge-

volge  dit  onderdeel  verstaan  een  uitbreiding  van

een  inrichting  door  de oprichting  van  een  nieuwe

installatie.

Ingevolge  onderdeel  C, categorie  14,  voor  zover

van  belang,  is het  maken  van  een  MER  verplicht  ten

aanzien  van  de oprichting,  wijziging  of  uitbreiding

van  een  installatie  voor  het  fokken,  mesten  of  hou-

den  van  (...)  varkens  in  gevallen  waarin  de activiteit

betrekking  heeft  op een  inrichting  met  meer  dan:

(...)
3 o 3.000  plaatsen  voor  mestvarkens  oí;

4 o 900  plaatsen  voor  zeugen.

In  kolom  3 is bij  deze  activiteit  onder  meer  het  plan

bedoeld  in  artikel  3.6,  eerste  lid,  onder  a, van  de

Wet  ruimtelijke  ordening  aangewezen.  In  kolom  4

zijn  aangewezen  de besluiten  waarop  afdeling  3.4

van  de Algemene  wet  besfüursrecht  en een  of  meer

artikelen  van  afdeling  13.2  van  de Wet  milieubeheer

van  toepassing  zijn.

Ingevolge  onderdeel  D,  categorie  14,  voor  zover

van  belang,  is de procedure  als bedoeld  in  de arti-

kelen  7.16  tot  en met  7.20  van  de Wet  milieubeheer

van  toepassing  ten  aanzien  van  de oprichting,  wijzi-

ging  of  uitbreiding  van  een  inrichting  bestemd  voor

het  fokken,  mesten  of  houden  van  (...)  varkens  in

nr. 7 - juli  2012 W



ïijdschrift  Vööí  Bouwrscht Jurisprudentie

gevallen  waarin  de activiteit  betrekking  heefk  op:

(...)
3 o 2.200  of  meer  plaatsen  voor  mestvarkens  of';

4 o 350  of  meer  plaatsen  voor  zeugen.

2.2.10.  De  revisievergunning  is onder  meer  afge-

geven  ten  behoeve  van  de ingebruikname  van  een

nieuwe  stal,  die  in  deze  vergunning  'stal  8' is ge-

noemd.  Zoals  is overwogen  in  de in  2.2.2  bedoelde

füssenuitspraak  staat  vast  dat  dit  een  aangewezen

activiteit  betreft  ten  aanzien  waarvan  moet  wor-

den  beoordeeld  of  vanwege  belangrijke  nadelige

gevolgen  voor  het  milieu  een  MER  moet  worden

gemaakt.

Het  in het  wijzigingsplan  ten  behoeve  van  de

varkenshouderij  toegekende  agrarisch  bouwblok  is

groter  dan  voor  stal  8 en de bestaande  stallen  nodig

is. In  het  verzoek  tot  vaststelling  van  het  wijzigings-

plan  van  5 juli  2007  staat  dat  tevens  een  uitbreiding

van  'stal  5'  is beoogd,  maar  deze  uitbreiding  is niet

in  de revisievergunning  opgenomen.  De  in  het  wij-

zigingsplan  opgenomen  grootte  van  het  agrarisch

bouwblok  maakt  deze  uitbreiding  van  stal  5 echter

wel  mogelijk.  Voorts  is van  belang  dat  ingevolge  de

revisievergunning  in  stal  2 geen  dieren  ten  behoeve

van  de varkenshouderij  mogen  worden  gehouden.

Nu  stal  2 als  zodanig  is bestemd,  kan  deze  ingevol-

ge het  bestemmingsplan,  waarvan  het  wijzigings-

plan  deel  zou  gaan  uitmaken,  wel  als huisvesting

voor  varkens  worden  gebruikt.  Tevens  sluiten  vo-

renstaande  regels  van  het  bestemmingsplan  uitbrei-

ding  van  de stallen  tot  meer  dan  één  bouwlaag  niet

uit.  Dat  dit  laatste  feitelijk  is uitgesloten,  acht  de

Afdeling  niet  aannemelijk  gemaakt.  Niet  is derhalve

uitgesloten  dat  het  bestemmingsplan,  waarvan  het

wijzigingsplan  deel  zou  gaan  uitmaken,  in  meer

plaatsen  voor  zeugen  voorziet  dan  de revisiever-

gunning  mogelijk  maakt.  Het  college  hee'ft  niet

onderkend  dat  het  wijzigingsplan  door  de omvang

van  het  agrarisch  bouwblok  en vorenstaande  plan-

voorscbriften  en planregels  bij  recht  een  uitbreiding

van  de bedrijfsbebouwing  en anderszins  van  de

bedrijfsvoering  toelaat,  welke  uitbreidingen  in  de

revisievergunning  en de beoordeling  van  het  college

dat  het  opstellen  van  een  MER  niet  noodzakelijk  is,

niet  zijn  bezien.  Gelet  op het  voorgaande  vormt  het

wijzigingsplan  een  kader  voor  eventueel  te verlenen

vergunningen  voor  verdere  uitbreiding  van  de var-

kenshouderij  dan  waar  de reeds  verleende  revisie-

vergunning  op ziet,  zodat  bij  de voorbereiding  van

het  plan  een  MER  had  moeten  worden  gemaakt.

De  uitspraak  van  de voorzitter  van  de  Afdeling  van

13 december  2011,  in  zaak  nr. 201109585/1/R3  en

2011  09585/2/R3  maakt  dit  niet  anders.  Anders  dan

in  het  hier  aan  de orde  zijnde  geval,  voorzag  het

daar  ter  toetsing  voorliggende  plan  in  een  planolo-

gische  inbedding  van  hetgeen  onherroepelijk  was

vergund  en bood  het  geen  ruimte  voor  het  houden

van  meer  pluimvee.  Het  wijzigingsplan  betreft  geen

zogenoemde  één-op-één  inpassing  van  een  vergun-

de activiteit  in het  plan.  Daarmee  zijn  de gevolgen

voor  het  milieu  van  het  project  en van  het  plan  niet

identiek.

2.2.11.  In  hetgeen  appellante  sub  1 en anderen  en

appellant  sub  2 hebben  aangevoerd  ziet  de Afdeling

aanleiding  voor  het  oordeel  dat  het  bestreden  besluit

is genomen  in  strijd  met  artikel  7.13,  onder  a, van

de Wet  milieubeheer.  De  beroepen  zi)n  gegrond.

Het  bestreden  besluit  dient  te worden  vernietigd.

Gelet  hierop  behoeven  de overige  beroepsgronden

geen  bespreking.

2.3.  Het  college  dient  ten  aanzien  van  appellant  sub

2 op  na  te melden  wijze  tot  vergoeding  van  de pro-

ceskosten  te worden  veroordeeld.  Van  proceskosten

van  appellante  sub  1 en anderen  die  voor  vergoe-

ding  in  aanmerking  komen  is niet  gebleken.  (Enz.,

enz.,  Red.)

Noot

l.  In  de Nederlandse  m.e.r.-regelgeving  wordt

onderscheid  gemaakt  füssen  de besluit-m.e.r.  (ook

wel  project-m.e.r.  genoemd)  en de plan-m.e.r.  Het

plan-m.e.r.-instrument  is het  directe  gevolg  van

de omzetting  van  de strategische  milieubeoorde-

lingrichtlijn  (richtlijn  2001/42/EG,  Pb.  EG  2001  L

197,  p. 30 e.v.;  hierna  smb-richtlijn).  Op  grond  van

artikel  3 lid  2 sub  a smb-richtlijn  dient  er onder

meer  een  plan-MER  (strategische  milieubeoorde-

ling)  te worden  gemaakt  voor  plannen  die  kader-

stellend  zijn  voor  de toekenning  van  toekomstige

vergunningen  voor  de in  de bijlagen  I en II  bij  de

m.e.r.-richtlijn  (íchtlijn  2011/92/EU,  Pb. EU  2012

L  26,  p. 1 e.v.;  voorheen  richtlijn  85/337/EEG,  Pb.

EG,  L 175,  p. 40  e.v.)  opgesomde  projecten.  Uit-

zondering  op deze  plan-m.e.r.-plicht  bestaat  voor

plannen  die  'het  gebruik  bepalen  van  kleine  gebie-

den  op lokaal  niveau'.  Voor  die  plannen  bestaat  er

ingevolge  artikel  3 lid  3 smb-richtlijn  alleen  een

plan-m.e.r.-plicht  als het  plan  aanzienlijke  mili-

eueffecten  kan  hebben  (derhalve  een  plan-m.e.r.-

beoordelingsplicht).  Omtrent  de implementatie

van  de smb-richtlijn  in  de Nederlandse  m.e.r.-

regelgeving  valt  het  nodige  te zeggen.  Ik  verwijs

in  dat  verband  naar  de eveneens  in  deze  afievering

opgenomen  instructieve  bijdrage  van  M.N.  Boeve

en F.A.G.  Groothuijse,  Herziening  van  de plan-

m.e.r.-regeling  noodzakelijk?

2. De  plan-m.e.r.-plicht  geldt  naar  nationaal  recht

allereerst  voor  plannen  waarvoor  ingevolge  arti-

kel  19j  lid  2 Nbw  1998  een  plicht  bestaat  om  een

passende  beoordeling  te verrichten  (zie  artikel  7.2a

lid  1 Wm).  Daarnaast  geldt  die  plicht  voor  plannen

die  staan  vermeld  in  kolom  3 van  de onderdelen  C

en D  van  de bijlage  van  het  Besluit  milieueffect-

rapportage  (hiema:  Besluit  mer)  èn die  kaderstel-

lend ziln  voor de in kolom 4 van deze onderdelen
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aangeduide  besluit-m.e.r.-(beoordelings)plichtige

besluiten  (zie  artikel  7.2  lid  2 Wm  jo  artikel  2 lid

3 Besluit  mer;  de kolom  4-bes1uiten  betreffen  de

vergunningbesluiten  als  bedoeld  in  artikel  2 lid

1 m.e.r.-richtlijn).  Tot  de in  kolom  3 opgenomen

plannen  behoren  doorgaans  in  ieder  geval  íuc-

füurvísies,  bestemmingsplannen  alsmede  uitwer-

kings-  en wijzigingsplannen.

3. Een  waag  die  al langere  tijd  de gemoederen

in  m.e.r.-land  bezig  houdt  is of  een  plan  ook

kaderstellend  kan  zijn  indien  ten  tijde  van  de

vaststelling  van  dat  plan  reeds  een  besluit-m.e.r.-

(beoordelings)plichtig  besluit  in  werking  is getre-

den.  In  de parlementaire  geschiedenis  wordt  opge-

merkt  dat  wanneer  er sprake  is van  een  één-op-één

inpassing,  het  plan  niet  meer  kaderstellend  is voor

de reeds  eerder  in  werking  getreden  vergunning

(MvT,  Kamerstukken  II  2004/05,  29 811,  nr. 3, p.

9).  Voor  dit  oordeel  wordt  steun  gezocht  in  artikel

3 lid  2 sub  a smb-richtlijn.  Daarin  wordt  aangege-

ven  dat  de kaderstelling  van  een  plan  betrekking

heeft  op 'toekomstige  vergunningen'  en dus  niet

op  reeds  verleende  vergunningen,  althans  zo zou

kunnen  worden  geredeneerd.  Het  is echter  ondui-

delijk  of  een  dergelijke  enge  interpretatie  rechtens

juist  is en of  er  geen  andere  maatstaf  moet  worden

gehanteerd  dan  het  enkel  beoordelen  of  er voor  de

desbetreffende  activiteit  reeds  vergunning  is ver-

leend  voordat  het  plan  wordt  vastgesteld.  Een  plan

blijï  gedurende  de looptijd  ervan  kaderstellend

voor  eventuele  nieuwe  vergunningen.  Het  is daar-

bij  wellicht  verhelderend  op  te merken  dat  in  zo-

wel  het  communautaire  als  het  daarop  afgestemde

Nederlandse  m.e.r.-regime  onder  omstandigheden

niet  is uitgesloten  dat  zelfs  in  een  sifüatie  waarin

een  plan  een  één-op-één  inpassing  van  een  be-

staande  vergunning  betreft,  er gedurende  de loop-

tijd  van  dat  plan  een  nieuwe  aanvraag  om  vergun-

ning  kan  worden  ingediend  waarvoor  een  m.e.r.-

(beoordelings)plicht  bestaat.  Als  bijvoorbeeld  een

bestaande  Wm-mestvarkenshouderij-iru'ichting

wordt  gewijzigd  in  de vorm  van  het  vervangen  van

enkele  oude  stallen  door  enkele  (modeme)  nieuwe

stallen,  zal  er  in  termen  van  het  Besluit  m.e.r.  spra-

ke  zijn  van  de oprichting  van  nieuwe  installaties

en daarmee  van  de oprichting  van  een  inrichting.

Als  het  aantal  te houden  mestvarkens  in  de nieuwe

stallen  3.000  of  meer  bedraagt,  dan  geldt  er voor

de desbetreffende  Wm-verandeögsvergunning

een  m.e.r.-plicht  op grond  van  onderdeel  C, onder

14,  van  de bijlage  bij  het  Besluit  mer.  Dat  geldt

ook  indien  dit  aantal  mestvarkens  ten  opzichte  van

het  aantal  gehouden  dieren  in  de reeds  vergunde

situatie  zal  dalen.  De  grondslag  van  deze  in  vele

opzichten  qua  uitkomst  weinig  bewedigende

redeneerlijn  is geheel  te herleiden  tot  de m.e.r.-

richtlijn,  meer  in  het  bijzonder  tot  de uitleg  van  het

daarin  gehanteerde  installatiebegrip  in HvJ  EG  ll

augusfüs  1995,  zaak  C-431/92,  Men  R 1995/10,

nr. 107.  Kortheidshafüe  volsta  ik  daaromtrent  op

deze  plek  met  een  verwijzing  naar  mijn  annotatie

bij  ABRvS  4 september  2001,,  AE  2002,  426.  Op

zich  is het  daar  gestelde  nog  steeds  actueel,  zij  het

dat  er  zich  het  afgelopen  decennium  de nodige  ook

in  dit  verband  relevante  wijzingen  in  onder  meer

het  Besluit  mer  hebben  voorgedaan.  Zo  wordt

sinds  de ingrijpende  wijziging  van  het  Besluit  mer

in  2011  (Besluit  van  21 februari  2011  tot  wijziging

van  het  Besluit  milieueffectrapportage  en het  Be-

sluit  omgevingsrecht  (reparatie  en modernisering

milieueffectrapportage),  Stb.  2011,  102)  in  kolom

I van  de onderdelen  C en D van  de bijlage  bij  het

Besluit  m.e.r.  vrijwel  niet  meer  gesproken  over

de oprichting,  wijziging  en/of  uitbreiding  van  een

inrichting,  maar  van  de oprichting,  wijziging  en/of

uitbreiding  van  een  installatie.  Dat  impliceert  dat

de wijziging  van  een  inrichting  bestaande  uit  de

oprichting  van  een  installatie  thans  reeds  vanwege

de formuleringen  in  kolom  1 wordt  beschouwd  als

een  oprichtingssituatie  (waardoor  er  geen  sprake  is

van  'bestaande  rechten').  Tot  voor  de wijziging  in

2011  was  hiervoor  de definitie  van  het  begrip  'op-

richting  van  een  inrichting'  in onderdeel  A,  onder

2, van  de bijlage  bij  het  Besluit  mer  nodig.  Inge-

volge  die  definitie  wordt  onder  de oprichting  van

een  inrichting  tevens  verstaan  de uitbreiding  van

een  inrichting  door  de oprichting  van  een  nieuwe

installatie.

4. Los  van  hetgeen  zojuist  is opgemerkt,  heeft  de

Afdeling  besfüursrechtspraak  zich  niet  zonder

meer  geconformeerd  aan  de redeneerlijn  dat  een

plan  niet  kaderstellend  (en  dus  niet  plan-m.e.r.-

plichtig)  is als het  in  kolom  4 genoemde  m.e.r.-

(beoordelings)plichtige  besluit  ten  tijde  van  de

planvaststelling  al vigeert.  Gewezen  zij  op  ABRvS

29  december  2010,  Jff201  1/34,  m.nt.  Hoevenaars.

Deze  uitspraak  heeft  betrekking  op het  bestem-

mingsplan  'Afvalverwerking  Haps  2008'  waarin  is

voorzien  in  een  vernuiming  van  de stortcapaciteit

van  de stortplaats  te Haps.  De  daarvoor  benodigde

Wm-vergunning  was  reeds  ruime  tijd  voor  de vast-

stelling  van  het  bestemmingsplan  verleend  en on-

herroepelijk  geworden.  Voor  het  bestemmingsplan

was  geen  plan-MER  gemaakt.  Enkele  appellanten

menen  dat  zulks  wel  had  gemoeten  vanwege  on-

derdeel  D,  onder  18.3,  van  de bijlage  bij  het  in  die

casus  van  toepassing  zijnde  Besluit  m.e.r.  1994.

Een  bestemmingsplan  is begrepen  onder  kolom  3

van  dit  onderdeel.  De  Afdeling  constateert  in  de

ffap.s'uitspraak  dat  de smb-richtlijn  uitgaat  van  een

sifüatie  waarin  eerst  een  plan  als  bedoeld  in  die

richtlijn  wordt  vastgesteld  en daarna  een  vergun-

ning  voor  het  project  wordt  verleend  als  bedoeld  in

de m.e.r.-richtlijn.  Vervolgens  signaleert  de Afde-

ling  dat  de smb-richtlijn  geen  aanwijzingen  geeff

voor  de vraag  hoe  moet  worden  omgegaan  met  de
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verplichting  een  m.e.r.(-beoordeling)  uit  te voeren

bij  een 'omgekeerde  volgorde',  waarbij  eerst  een

vergunning  (=  het  m.e.r.-beoordelingsplichtige

besluit)  wordt  verleend  voor  het  uitvoeren  van  een

activiteit  en pas  daama  een  plan  wordt  vastgesteld

waarin  de activiteit  ruiintelijk  wordt  ingebed.  De

Afdeling  overweegt  vervolgens  dat  het  ter  toetsing

voorliggende  bestemmingsplan  betrekking  heeft

op  een  relatief  klein  gebied  op  lokaal  niveau,

waarvoor  ingevolge  aíikel  3 lid  3 smb-richtlijn

alleen  een  milieubeoordeling  (=  plan-m.e.r.)

verplicht  is wanneer  de lidstaten  bepalen  dat  een

dergelijk  plan  aanzienlijke  milieueffecten  kan

hebben.  Ingevolge  artikel  3 lid  5 smb-richtlijn

stelt  een  lidstaat  dit  vast  door  een  onderzoek  per

geval  of  door  specificatie  van  soorten  plannen  en

programma's,  of  door  een  combinatie  van  beide

werkwijzen.  Daarbij  moet  voor  alle  gevallen  re-

kening  worden  gehouden  met  de relevante  criteria

van  bijlage  II  bij  de smb-richtlijn.  De  Afdeling

leidt  uit  artikel  3 smb-richtlijn  af  dat  voor  een

bestemmingsplan  als in  casu  aan  de orde  niet  een

directe  plan-m.e.r.-plicht  voortvloeit,  maar  een

plan-m.e.r.-beoordelingsplicht.  In  het  voorliggende

geval  was  er ten  behoeve  van  de Wm-vergunning

reeds  een  m.e.r.-beoordelingsprocedure  doorlopen

waarbij  de criteria  uit  bijlage  III  bij  de m.e.r.-

richtlijn  waren  toegepast.  De  Afdeling  overweegt

dat  de criteria  uit  bijlage  II  bij  de smb-richtlijn

vergelijkbaar  zijn  met  de criteria  uit  bijlage  III  bij

de m.e.r.-richtlijn.  Verder  constateert  de  Afdeling

dat  het  bestemmingsplan  in  planologisch  opzicht

niet  meer  mogelijk  maakt  dan  hetgeen  is vergund

in  de Wm-vergunning  en dat  er derhalve  sprake  is

van  een  één-op-één  inpassing.  Daaruit  volgt  dat

de gevolgen  voor  het  milieu  van  het  project  zoals

vergund  in de Wm-vergunning  en het  bestem-

mingsplan  identiek  zijn.  Met  de m.e.r.-beoordeling

voor  de Wm-vergunning  is naar  het  oordeel  van  de

Afdeling  materieel  tevens  beoordeeld  of  het  be-

stemmingsplan  belangrijke  nadelige  milieugevol-

gen  kan  hebben  en is 'genoegzaam  voldaan'  aan  de

eisen  van  (m.n.  artikel  3 van)  de smb-richtlijn.  Het

eindoordeel  van  de  Afdeling  luidt  dat  vanwege  de

genoemde  omstandigheden  'naar  nationaal  recht'

moet  worden  geoordeeld  dat  het  bestemmingsplan

geen  kader  vormde  voor  een  m.e.r.-(beoordelings)

plichtig  besluit  en dat  er daarom  geen  plan-m.e.r.-

plicht  bestond.  De  woorden  'naar  nationaal  recht'

bevestigen  dat  de  Afdeling  zich  bedient  van  richt-

lijnconforme  interpretatie.  Ik  merk  daarover  op dat

dit  op zijn  zachtst  gezegd  nogal  opmerkelijk  is.

De  gehele  door  de Afdeling  gevolgde  redeneerlijn,

doordrenkt  met  gedetailleerde  verwijzingen  naar

smb-richtlijn-  en m.e.r.-richtlijnbepalingen,  moet

worden  ingelezen  in  de woorden  'indien  het  plan

het  kader  vormt  voor  een  besluit'  ex aíikel  7.2  lid

2 Wm.  Kennelijk  acht  de  Afdeling  de mogelijk-

heid  om  richtlijnconform  te interpreteren  niet  snel

begrensd  niettegenstaande  het  rechtszekerheidsbe-

ginsel.  Het  valt  voorts  op dat  de Afdeling  bij  haar

conclusie  dat  er geen  sprake  is van  een  kaderstel-

lend  bestemmingsplan,  geen  enkele  beschouwing

wijdt  aan  de evenfüele  mogelijkheid  dat  binnen

de planologische  grenzen  van  dat  plan  nieuwe

installaties  kunnen  worden  opgericht  die  nog  niet

zijn  voorzien  in  de vigerende  Wm-vergunning  en

waarvan  een  vergunningwijziging  m.e.r.-beoorde-

lingsplichtig  is.

5. Hoewel  enige  twijfel  bestaat,  lijkt  het  dat  met  de

ffapsuitspraak  een  bestendige  jurisprudentiële  lijn

is ingezet.  In  dat  kader  zij  allereerst  gewezen  op de

uitspraakABRvS  7 september  2011,  Jff2011/135,

m.nt.  Van  Velsen.  Uit  r.o.  2.11.7  volgt  dat  de Afde-

ling  het  daar  aan  de orde  zijnde  bestemmingsplan

in  temien  van  de Nederlandse  m.e.r.-regelgeving

(aan  de orde  was  onderdeel  D,  onder  14,  van  de

bijlage  bij  het  Besluit  mer)  niet  kaderstellend  acht

voor  de uitbreiding  van  een  intensieve  veehouderij

nu  daarvoor  reeds  een  milieuvergunning  (c.q.  het

besluit  dat  tot  stand  komt  via  afdeling  3 :4 Awb  en

één  of  meer  bepalingen  van  afdeling  13.2  Wm)

is verleend  en het  bestemmingsplan  niet  meer

mogelijk  maakt  dan  waarvoor  de vergunning  is

verleend.  Niet  wordt  gerefereerd  aan  artikel  3 lid

3 smb-richtlijn,  waardoor  de indruk  wordt  gewekt

dat  de  Afdeling  geen  belang  hecht  aan  de waag

of  er sprake  is van  een  plan  met  betrekking  tot

een  relatief  klein  gebied  op lokaal  niveau  en in

het  verlengde  daarvan  of  beoordeeld  is of  het  plan

belangrijke  nadelige  milieugevolgen  kan  hebben.

Evenwel  is bepaald  onzeker  of  deze  indruk  juist

is. In  r.o.  2.11.7  wordt  namelijk  wel  opgemerkt  dat

de m.e.r.-beoordelingsplicht  in  de procedure  voor

de milieuvergunning  is vervuld.  Aangezien  het

daamaast  voor  de hand  ligt  dat  een  bestemmings-

plan  ter  zake  van  de inpassing  van  een  intensieve

veehouderij  kan  worden  aangemerkt  als een  plan

dat  betrekking  heeft  op een  relatief  klein  gebied

op lokaal  niveau,  zijn  alle  ingrediënten  voor  de in

de ffapsuitspraak  gevolgde  redeneerlijn  aanwe-

zig.  Als  de  Afdeling  de gapsauitspraak  had  willen

verlaten,  had  de overweging  met  betrekking  tot  de

verrichte  m.e.r.-beoordeling  achterwege  kunnen

blijven.

6. Het  vemioeden  dat  de in  de fflapsuitspraak  ge-

hanteerde  redeneerlijn  geen  eenmalige  exercitie

van  de  Afdeling  betreff,  wordt  verder  aangewak-

kerd  door  de uitspraak  Vz.  ABRvS  13 december

2011,  JAd2012/21,  m.nt.  Hoevenaars,  waaün  de

voorzitter  uitspraak  in  de hoofdzaak  heeft  gedaan.

Aan  de orde  was  een  bestemmingsplan  waarin

een  intensieve  pluimveehouderij  is bestemd.

Voor  de desbetreffende  inrichting  was  ten  tijde

van  de besteinmingsplanvaststelling  reeds  een

(onherroepelijke)  Wm-vergunning  verleend  in  het
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kader  waarvan  een m.e.r.-beoordelingsprocedure

was doorlopen.  De  voorzitter  overweegt  dat  het

bestemmingsplan  in  het  voorliggende  geval  uit-

sluitend  de planologische  inbedding  inhoudt  van

hetgeen  onherroepelijk  is yergund.  Vervolgens

overweegt de voorzitter: 'Het betreft dus een zo-
genoemde  één-op-Mn-inpassing  van  een vergunde

activiteit  in een plan.  Hieruit  volgt  dat  de gevolgen

voor  het  milieu  van  het  project  en het  plan  identiek

zijn en in de yerrichte beoordeïing z0n onderzocht.
Tegen de verleende  milieuvergunning  hebben

rechtsmiddelen  open  gestaan  en in die  procedure

kon ook  de beslissing  van  het  college  inzake  de

m.e.r-beoordeling  worden  aangevochten.  Dit  is

niet  gebeurd,  zodat  van  de rechtmatigheid  daarvan

moet  worden  uitgegaan.  kor  zover  de Stichting

zich  met  haar  betoog  tegen  de verlening  van  deze

milieuvergunning  richt,  kan  dat  in deze  procedure,

waar  uitsluitend  het  plan  voorligt,  niet  aan  de

kometx. Een  m.e.r  in het  kader  van  kolom  3

van  categorieD.14  van  de bijlage  bij  hetBesluit

m.e.r  1994  voegt  in dit  geval  niets  toe aan  de

beoordeling  die  in het  kader  van de milieuvergun-

ning, kolom 4, heefi plaatsgevonden. Onder deze
omstandigheden  moet  worden  geoordeeld  dat  de

effecten van het plan  voldoende zijn  onderzocht
en het  bestemmingsplan  geen  kader  vormt  voor

een besluit waarop artikel  3.4 van  de Awb en afde-
ling  13.2  van  de %t  milieubeheer  van  toepüssing

zijn'.  De  voorzitter  gaat  nadrukkelijk  in op het  feit

dat  er een m.e.r.-beoordeling  is verricht  en dat de

mogelijke  milieueffecten  van  het  plan  voldoende

zijn  onderzocht.  Hoewel  niet  expliciet  wordt  ver-

wezen  naar  artikel  3 lid  3 smb-richtlijn  en evenmin

expliciet  wordt  overwogen  dat  het  bestemmings-

plan  betrekking  heeft  op een relatief  klein  gebied

op lokaal  niveau,  ligt  het  mijns  inziens  in de rede

te veronderstellen  dat  de voorzitter  heeít  willen

aansluiten  bij  de in  de ffap.s'uitspraak  gehanteerde

redeneerlijn.  Anders  had onder  meer  de verwijzing

naar  de m.e.r.-beoordeling  achterwege  kiu'u'ien

Het  door  de voorzitter  expliciete  overwogene  dat

een plan-m.e.r.-procedure  in dit  geval  niets  toe-

voegt  aan de reeds  verrichte  m.e.r.-beoordelings-

procedure,  lijkt  overigens  een uiternüate  ongelukki-

ge formulering  die  niet  is te herleiden  tot  de Hap-

suitspraak.  Dat  de milieugevolgen  van  het  plan  en

de reeds  verleende  vergunning  identiek  zijn  en in

de verrichte  m.e.r.-beoordeling  zijn  onderzocht,  is

wat  anders  dan dat  de plan-m.e.r.-procedure  niets

meer  toevoegt  aan de m.e.r.-beoorde1ingsprocedu-

re. Zo  dient  in een plan-m.e.r.-procedure  aandacht

te worden  geschonken  aan altennatieven,  zij  het

dat  de Afdeling  bestuursrechtspraak  het in  begin-

sel kan  billijken  dat  in een plan-MER  voor  een

bestemmingsplan  dat  enkel  voorziet  in een agra-

inrichting  geen  (inrichtings)alternatieven

worden  bescmeven  (zieABRvS  13 juni  2012,  No.

201104625/1/R1).  Een  plan-m.e.r.-procedure  is in

vergelijking  met  de m.e.r.-beoordelingsprocedure

voorts  aanmerkelijk  zwaarder  zowel  wat  betreft  de

procedure  als wat  betre'ít  het  te vervaardigen  mi-

lieudocument  (plan-MER  versus  m.e.r.-beoorde-

lingsnotitie).  Dat  is inmiddels  ten  principale  door

de Afdeling  besfüursrechtspraak  onderschreven.

ZieABRvS  29 februari  2012,  Jff2012/52,  m.nt.

Hoevenaars.  De  Afdeling  oordeelt  daarin  dat wan-

neer  er sprake  is van  een plan-m.e.r.-plicht,  er niet

volstaan  kan  worden  met  een m.e.r.-beoordeling.

Een  m.e.r.-beoordelingprocedure  is volgens  de

Afdeling  'met  minder  procedurele  waarborgen

omkleed  terwijl  voorts  aan  een m.e.r. voor  plan-

nen andere inhoudeliike eisen  worden  gesteld  dan
aan  een m.e.r.-beoordeling'.  Het  verzuim  om een

plan-MER  op te stellen  betreff  voorts  niet  een

gebrek  dat kan  worden  hersteld  middels  toepassing

van  de besfüurlijke  lus. Dit  vanwege  de aard  van

het gebrek,  'in  het  bijzondergelet  op hetstadium

van de planprocedure  waarop  het  MER  aanwezig

dient te zijn in verband met de afweging die met
gebruiktnaking  van  de uitkomsten  van  het MER  in

de planprocedure  dient  te worden  gemaakt'.  Hoe-

wel  er geen  jurisprudentie  is waaniit  volgt  dat  het

verzuim  om een formele  m.e.r.-beoordelingsplicht

te effecturen  via  een bestuurlijke  lus-constnuctie

kan  worden  gerepareerd,  lijkt  dat  niet  uitgesloten.

De  Afdeling  heeft  ten aanzien  van  het  verzuim  om

de zogeheten  informele  m.e.r.-beoordeling  (ook

wel  aangeduid  als de vormvrije  m.e.r.-beoordeling)

te verrichten  namelijk  al wel  geoordeeld  dat dit

gebrek  in de bestuurlijke  lus kan  worden  verhol-

pen (ABRvS  8 februari  2012,  J.M2012/34,  m.nt.

Hoevenaars  en Flietstra).  Voor  het onderscheid  tus-

sen de formele  en de informele  m.e.r.-beoordeling

volsta  ik  met  een verwijzing  naar  C. Burgemees-

tre, De  Wijziging  van  recente  regelgeving  en de

invloed  daarvan  op de m.e.r.,  Enige  opMERke-

I;lijkheden,
liaangehaak

TBR  2012/83,  p. 454-455  en de eerder

le bijdrage  van  Boeve  en Groothuijse.

7. In de onderhavige  uitspraak  wordt  wederom

(op impliciete  wijze)  aangesloten  bij  de Hapsuit-

spraak.  Er  is een wijzigingsplan  dat  voorziet  in

een planologische  basis  voor  het  uitbreiden  van

een varkenshouderij.  De  uitbreiding  is zodanig  dat

deze is begrepen  onder  onderdeel  D, onder  14, van

de bijlage  bij  het  (van  toepassing  zijnde)  Besluit

m.e.r.  Om  die  reden  is de waag  aan de orde  of  er

voor  het  wijzigingsplan  een plan-MER  had  moeten

worden  gemaakt.  De  Afdeling  overweegt  dat  ten

tijde  van  het  vaststellen  van  het  wijzigingsplan  er

reeds  een Wm-revisievergunning  was  verleend

voor  de uitbreiding  van  het  bestaande  bedrijf.

Onder  referte  naar  de hiervoor  besproken  uitspraak

Vz.  ABRvS  13 december  2011,  betoogde  verweer-

der  dat het  wijzigingsplan  derhalve  niet  kaderstel-
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lend  was  en er geen  plan-m.e.r.-plicht  bestond.  De

Afdeling  gaat  hier  niet  in  mee,  nu het  wijzigings-

plan  geen  één-op-één-inpassing  van  de vergunde

situatie  betreft  maar  meer  mogelijk  maakt.  Onder

meer  sluit  het  bestemmingsplan  waarvan  het  wij-

zigingsplan  deel  gaat  uitmaken  de bouw  van  een

tweede  verdieping  op de vergunde  stallen  niet  uit.

Onder  die omstandigheden  vormt  het  wijzigings-

plan  een kader  voor  evenfüele  toekomstige  m.e.r.-

(beoordelings)plichtige  vergunningen  en had  er

een plan-MER  moeten  worden  gemaakt.  Nu  dit

is verzuimd  wordt  het  besluit  tot  vaststelling  van

het  wijzigingsplan  vemietigd  wegens  strijd  met

hetplanvaststellingblokkerende  artikel  7.13 sub a

Wm.

8. Dat  bij  het  bepalen  van  de m.e.r.-(beoordelings)

plicht  moet  worden  uitgegaan  van  de maximale

planologische  mogelijkheden  is gevestigde  juris-

prudentie.  Maar  uit  de onderhavige  uitspraak  blijkt

dat  in ieder  geval  wat  betreft  de planologisch  niet

uitgesloten  tweede  bouwlaag  niet  wordt  beoogd.

Dat  gegeven  heeft  de Afdeling  er in  bijvoorbeeld

ABRvS  29 juni  2011,  No.  201101604/1/R2,  toe

gebracht  om  zelf  aan het  bestemmingsplan  een

planregel  toe  te voegen  waarmee  een tweede

bouwlaag  onmogelijk  werd  gemaakt  waam+ee  de

in  die zaak  bestaande  discrepantie  füssen  het  be-

stemmingsplan  en het  opgestelde  plan-MER  onge-

daan  werd  gemaakt.  Niet  duidelijk  is waarom  de

Afdeling  in  de voorliggende  casus  niet  ook  heeft

onderzocht  of  het  wijzigingsplan  niet  op eenvou-

dige  wijze  zou  kunnen  worden  aangepast  zodat  er

wel  sprake  zou  zijn  van  een één-op-één-inpassing

van  de vergunde  sifüatie  en er geen  sprake  meer

zou zi3n van een kaderstellend plan waaíoor  een
plan-MER  nodig  zou  zijn.  Een  andere  optie  zou

zi)n  geweest  om verweerder  via  de toepassing  van

de bestuurlijke  lus in de gelegenheid  te stellen  om

de gebruiksmogelijkheden  in  het  wijzigingsplan

zodanig  in te perken  dat deze alsnog  volledig

zouden  aansluiten  bij  de vergunde  situatie  dan wel

om  het  besluit  tot  vaststelling  van  het  wijzigings-

plan  in  te trekken.  Een  dergelijke  variant  heeft  de

Afdeling  toegepast  inABRvS  29 februari  2012,

AE  2012/100,  m.nt.  Nijmeijer  (in  zijn  noot  gaat

Nijmeijer  onder  meer  in  op het  gegeven  dat in de

Wro  niet  is voorzien  in  de intrekking  van  een vast-

stellingsbesluit).

9. Gezien  de in deze  noot  besproken  jiu'isprudentie

lijkt  vooralsnog  de conclusie  te moeten  worden

getrokken  dat  een plan  (in  kolom  3 van  onderdeel

C of  D van  de bijlage  bij  het  Besluit  mer)  ook

kaderstellend  en dus plan-m.e.r.-plichtig  is als er

weliswaar  sprake  is van  een één-op-één-inpassing

van  een reeds  ten  tijde  van  de planvaststelling

(onherroepelijk)  vergunde  situatie  (dat  wil  naar

maatstaven  van  het  Besluit  mer  zeggen  dat  het in
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kolom  4 vermelde  m.e.r.-(beoordelings)plichtige

besluit  reeds  is genomen),  maar  er geen  sprake  is

van  een sifüatie  als bedoeld  in artikel  3 lid  3 smb-

richtlijn.  Oftewel  een plan  dat  meer  omvat  dan een

relatief  klein  gebied  op lokaal  niveau  blijft  ook  in

het geval  van  een vorenbedoelde  één-op-één-in-

passing,  kaderstellend  en dus plan-m.e.r.-plichtig.

Is er sprake  van  een plan  dat betrekking  heeft

op een relatief  klein  gebied  op lokaal  niveau  dat

voorziet  in een één-op-één-inpassing,  dan  kan  een

plan-MER  achterwege  blijven  als er voor  de reeds

ten  tijde  van  de planvaststelling  verleende  vergun-

ning  een m.e.r.-beoordelingsprocedure  is doorlo-

pen.  Kortom  het  in een concreet  geval  achterwege

laten  van  een plan-MER  uitsluitend  vanwege  het

feit  dat het  vergunningbesluit  reeds  is genomen,

lijkt  vooralsnog  een  juridisch  riskante  exercitie  en

daarom  een niet  aan te raden  weg

10. Omtrent  de verhouding  tussen  de smb-richtlijn

en de m.e.r.-richtlijn  waren  ten  tijde  van  de Hap-

suitspraak  door  onder  meer  een rechterlijk  college

uit  Litouwen  een aantal  prejudiciële  vragen  aan het

Hof  van  Justitie  van  de Europese  Unie  voorgelegd.

De  Afdeling  benoemt  onder  meer  deze  vragen  in

de ffapsuitspraak,  maar  achtte  het destijds  niet

nodig  om  het antwoord  van  het  Hof  af  te wachten.

De  Afdeling  koos  immers  voor  de weg  van  arti-

kel  3 lid  3 smb-richtlijn.  Inmiddels  heeft  het  Hof

arrest  gewezen.  In  HvJ  EU  22 september  2011,

C-295/10,  JM  2011/10,  m.nt.  Hoevenaars,  wordt

in algemene  zin  geoordeeld  dat de verplichtingen

uit  de smb-richtlijn  niet  worden  opgeheven  indien

er reeds  een milieueffectbeoordeling  (=  besluit-

m.e.r./project-m.e.r.)  is uitgevoerd  krachtens  de

m.e.r.-richtlijn.  Evenwel  bestaat  er volgens  het

Hof  niet  langer  een plan-m.e.r.-plicht  als met  de

uitgevoerde  besluit-m.e.r.  reeds  is voldaan  aan

alle  voorscmiften  uit  de smb-richtlijn.  De over-

wegingen  van  het  Hof  sluiten  niet  uit  dat  een plan

ook  nog  kaderstellend  kan  zi)n  als het  vergun-

ningbesluit  reeds  is genomen.  De  jurisprudentie

van  de Afdeling  besfüursrechtspraak  is daar  in

zoverre  mee  in  overeenstemming.  Daamaast  is de

redeneerlijn  in  de suitspraak  evenmin  strijdig

met  het  arrest  van  het  Hof.  Het  arrest  geeft  immers

geen  aanleiding  dat  het oordeel  van  de Afdeling

dat met  een besluit-m.e.r.-beoordeling  voor  een

vergunningbesluit  tevens  ook  inzichtelijk  kan

worden  gemaakt  of  er voor  een plan  ex artikel  3

lid  3 smb-richtlijn  belangrijke  nadelige  milieuge-

volgen  kunnen  optreden,  onjuist  is. Daarmee  is

overigens  niet  gezegd  dat dit  oordeel  onbetwist

is. Zie  daarvoor  paragraaf  4.5 van  de bijdrage  van

Boeve  en Groothuijse.  Maar  in situaties  waarin

de ffapsjurisprudentie  niet  voorziet,  kan  het  arrest

van  het  Hof  soms  uitkomst  bieden  als de opsteller

van  een plan  niet  voornemens  is om een plan-

MER  op te stellen.  Dat  is het  geval  voor  plannen
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;Jdie meer  omvatten  dan een relatief  klein  gebied
:iop  lokaal  niveau.  Als  in die gevallen  sprake  is van

;íeen  één-op-één-inpassing van een reeds verleend

1;ivergunningbesluit en er VOOr laatstgenoemd besluit
.0reeds een besluit-MER  is opgesteld,  kan  een plan-

Ím.e.r.  achterwege  blijven  als met  het  besluit-MER

5'zowe1 qua procedure van totstandkoming als qua
Il'inhoud reeds volledig is voldaan aan de eisen in
lide smb-richtlijn. In zo'n situatie zou in ternüen  van
lide  Nederlandse  m.e.r.-regelgeving  kunnen  worden
Í!gesteld  dat het  plan  niet  meer  kaderstellend  is en

lÍdaarmee niet meer plan-m.e.r.-plichtig. Hamwaag
l',is vervolgens of met een besluit-m.e.r. tevens
qwordt  voldaan  aan de eisen  uit  de smb-richtlijn.

(ÍDaarover  is thans  nog  geen  concrete  jurisprudentie

:lvoorhanden, maar  ik  kan  mij  voorstellen  dat in

.leen  concreet geval  een bevestigend  antwoord  in
Ilde  rede  ligt.  In algemene  zin  zal  dat antwoord  niet

Í,lkunnen worden gegeven, al was het maar omdat er
;Hvoor  besluit-m.e.r.'s  verschillende  rechtsregimes

i}gelden. Als de Crisis- en herstelwet van toepassing
:;' is, behoeven  in een besluit-MER  geen  alternatie-

:iven  te worden  beschreven  als deze niet  zijn  onder-
I:zocht  (artikel  1. Il  Chw).  Met  een dergelijk  MER

l'kan  niet  worden  voldaan  aan de eisen  van  de smb-

:,irichtlijn, aangezien die richtlijn het beschrijven

van  redelijke  alternatieven  verplicht  stelt.  Verwe-

zen  zij  naarABRvS  8 februari  2012,  Jff2012/53,
m.nt.  Zijlmans  en Van  Velsen.

ll.  In de ffapsuitspraak  geeft  de Afdeling  aan dat

de smb-richtlijn  uitgaat  van  een situatie  waarin

eerst  een plan  als bedoeld  in die  richtlijn  wordt

vastgesteld  en daarna  een vergunning  voor  het  pro-

ject  wordt  verleend  als bedoeld  in  de m.e.r.-richt-

lijn.  Volledigheidshalve  zij er echter  op gewezen

dat  er geen  rechtsregel  is die  verbiedt  dat  er een

vergunningbesluit  wordt  genomen  over  een project

als bedoeld  in  bijlage  I of  bijlage  II  bij  de m.e.r.-

richtlijn  zonder  dat dat  project  eerst  in een plan  is

opgenomen  waarvoor  een plan-MER  is gemaakt.

Oftewel  is het  naar  nationaal  recht  zeer  wel  moge-

lijk  dat een besluit  in  kolom  4 van  onderdeel  C of

D van  de bijlage  bij  het  Besluit  m.e.r.  wordt  geno-

men  ook  al is er voor  de desbetreffende  activiteit

nimmer  een plan  (met  plan-MER)  als bedoeld  in

kolom  3 van  onderdeel  C of  D van  de bijlage  bij

het  Besluit  m.e.r.  vastgesteld.  De  Afdeling  heeít

zulks,  onder  verwijzing  naar  de smb-richtlijn,  uit-

drukkelijk  overwogen  inABRvS  6 juli  2011,  JM

2011/110,  m.nt.  Zijlmans  en Van  Velsen.

Soppe

Afdeling  bestuursrechtspraak  Raad  van  State,

22 februari  2012,  No.  201010623/1/R3,  LJN:
BV6564  (Saldering  ammoniakdepositie  Woens-
drecht)

Mr.  P.J.J. van  Buuren,  mr. S.J.E.  Horstink-von  Mey-

enfeldt  en mr. G. van  der  Wiel

Nbw  1998:  art.  19j

Uitbreiding  agrarisch  bouwvlak.  Saldering  door

tussenkomst  depositiebank.  Mitigerende  nïaatre-

gel.  Onlosmakelijke  samenhang:

Met  gastnoot  R.H.W.  Frins',  Red.

2. Overwegingen

2.1.  Het  plan  voorziet  in een uitbreiding  van  het

agrarische  bouwvlak  van  O,975 naar  1,475  hectare

ten  behoeve  van  de pluimveehouderij  van  (...)  Op

het  perceel  (...)  te Huijbergen.

Il. Milieurecht

2.2. De milieuverenigingen  betogen  dat  het  perceel

niet  kan  worden  aangemerkt  als een duurzame

locatie  voor  een intensieve  veehouderij,  zoals  be-

doeld  in artikel  3.3.1,  aanhef  en onder  n, van  de

Verordening  ruimte  Noord-Brabant,  fase 1, (hierna:

Verordening)  nu  de uitbreiding  van  het  agrarische

bouwvlak  niet  aanvaardbaar  is vanuit  het  oogpunt

van  de bescherming  van  natuurwaarden,  in  het

bijzonder  de waarden  in  de Nafüra  2000-gebieden

in de nabijheid  van  het  perceel.  De milieuvereni-

gingen  voeren  in dit  verband  aan dat  het  college

zich  ten  onrechte  op het standpunt  heeft  gesteld  dat

een vergunning  in  het  kader  van  artikel  19d  van  de
Nafüurbeschermingswet  1998  (hierna:  Nbw  1998)

ingevolge  artikel  19kd  van  deze  wet  niet  is vereist

en dat het onwaarschijnlijk  is dat deze  vergunning

zal  kunnen  worden  verleend.  Daartoe  stellen  zij  dat

de uitbreiding  tot  een forse  toename  van  stikstofde-

positie  in het  Nafüra  2000-gebied  de Brabantse  Wal

zal leiden.  Voorts  is volgens  de milieuverenigingen

voor  deze  uitbreiding  ten  onrechte  gccn  passende

beoordeling  gemaakt  zoals  bedoeld  in artikel  19j,

í Ralph  Frins  is promovendus  omgevingsrecht  bij  de vaksectie  Bestuursrecht  van  de Radboud  Universiteit  Nijmegen.
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