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voor-rood regeling en die past binnen het gemeentelijk be-
leid, een hoger percentage wegens normaal maatschappelijk 
risico mag worden toegepast dan het standaard forfait van 
2%. De Afdeling stelt het, ietwat lukraak, op 3%. In eerdere 
uitspraken komen weer andere percentages voor.
Zoals gezegd zijn aan de jurisprudentie weinig inhoudelijke 
richtlijnen te ontlenen voor het bepalen van een van het wet-
telijk minimum forfait afwijkend percentage. Het komt voor-
alsnog dan ook aan op de vindingrijkheid van de adviseur of 
adviescommissie. Aan deze wordt niet voor niets een voor-
trekkersrol toegedacht (Preadvies VBR nr. 43, G.M. van den 
Broek & M.K.G. Tjepkema, De reikwijdte en rechtsgrondslag 
van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht, 2015, p. 78.).

Co van Zundert

Omgevingsrecht

BR 2019/94

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
7 augustus 2019, nr. 201710076/1/A1
(Mrs. J. Kramer, H. Bolt en A. ten Veen)
m.nt. S.M. Schipper1

(Art. 2:12, art. 2:14 Wabo)

Milieurecht Totaal 2019/7023
ECLI:NL:RVS:2019:2713

Het college mag een GGD-advies waaruit volgt dat een 
aanvraag vanuit gezondheidskundig oogpunt niet accep-
tabel is, naast zich neerleggen vanwege ontbreken van al-
gemeen wetenschappelijk aanvaarde inzichten. 

Anders dan de rechtbank heeft overwogen, bestaat er geen 
grond voor het oordeel dat het college in het GGD-advies aan-
leiding moest zien om meer maatregelen te treffen om de ge-
volgen van de inrichting voor de volksgezondheid te beperken. 
Het college voert terecht aan dat het VGO-onderzoek dat in het 
GGD-advies wordt aangehaald, geen algemeen aanvaarde we-
tenschappelijke inzichten bevat. De conclusie van het GGD-ad-
vies dat de aanvraag om een omgevingsvergunning niet accep-
tabel is, omdat die leidt tot een toename van de emissie van fijn 
stof en ammoniak, terwijl volgens de GGD een afname van fijn 
stof en ammoniak moet plaatsvinden, hoefde voor het college 
om die reden geen aanleiding te zijn om meer maatregelen te 
treffen om risico's voor de volksgezondheid te voorkomen.

Uitspraak op de hoger beroepen van:
1. [de maatschap], gevestigd te Baarle-Nassau, en haar 

maten [maat A], [maat B] en [maat C], allen wonend te 
Alphen (hierna samen en in enkelvoud: de maatschap),

2. het college van burgemeester en wethouders van 
Baarle-Nassau (hierna: het college),

1 Sanne Schipper is advocaat bij AKD N.V. te Breda.

appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant 
van 31 oktober 2017 in zaak nr. 17/2363 in het geding tus-
sen:
Vereniging ABC Milieugroep en [partij]
en
het college.

  Procesverloop

Bij besluit van 9 december 2016 heeft het college aan de 
maatschap een omgevingsvergunning verleend voor het 
bouwen van een melkgeitenstal, een opfokstal, een ma-
chineberging en bokkenstal en een vast mestopslag op het 
perceel [locatie 1] en [locatie 2] te Baarle-Nassau (hierna: 
het perceel).
Bij uitspraak van 31 oktober 2017 heeft de rechtbank het 
door ABC Milieugroep en [partij] daartegen ingestelde 
beroep gegrond verklaard, het besluit van 9 december 2016 
vernietigd en het college opgedragen om binnen twaalf we-
ken nadat deze uitspraak kracht van gewijsde heeft gekre-
gen een nieuw besluit te nemen op het bezwaar (lees: op de 
aanvraag) met inachtneming van de uitspraak van de recht-
bank. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak hebben de maatschap en het college 
hoger beroep ingesteld.
Bij besluit van 6 november 2018 (hierna: het herstel-
besluit) heeft het college aan de maatschap opnieuw een 
omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een 
melkgeitenstal, een opfokstal, een machineberging en 
bokkenstal en een vast mestopslag op het perceel [locatie 
1] en [locatie 2] te Baarle-Nassau en daarbij, onder verwij-
zing naar het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: de Awb), het besluit van 9 december 
2016 aangepast.
Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant 
(hierna: GS) en [partij] hebben tegen dit herstelbesluit gron-
den ingediend.
Het college heeft een verweerschrift ingediend.
Het college, de maatschap, ABC Milieugroep en [partij] heb-
ben nadere stukken ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 juni 
2019, waar de maatschap, vertegenwoordigd door mr. P.P.A. 
Bodden, advocaat te Nijmegen, en [maat A], het college, 
vertegenwoordigd door mr. L.M. Muetstege, advocaat te 
Eindhoven, en ing. C.A.M. Spapens, [partij], bijgestaan door 
mr. J.E. Dijk, advocaat te Haarlem, en GS, vertegenwoordigd 
door [gemachtigde], zijn verschenen.

  Overwegingen

  Inleiding
1. De bij besluit van 9 december 2016 verleende om-
gevingsvergunning voorziet in de uitbreiding van een be-
staande inrichting op het perceel. Door de uitbreiding zal 
het aantal geiten binnen de inrichting toenemen van 3.850 
naar 6.020, waarvan 4.400 melkgeiten, 1.510 opfokgeiten 
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en 110 bokken. De vergunning voorziet tevens in een daling 
van het aantal stuks rundvee van 192 naar 134.

[partij] woont op het perceel [locatie 3] te Baarle-Nassau, 
hij vreest dat de uitbreiding van de inrichting zal leiden tot 
een verslechtering van zijn woon- en leefklimaat en tot ge-
zondheidsrisico's.

In de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank onder meer 
overwogen dat ABC Milieugroep als belanghebbende kan 
worden aangemerkt. Zij overweegt verder dat het college 
gebruik heeft kunnen maken van een door GS bij besluit van 
10 december 2013 verleende ontheffing van de Verordening 
Ruimte 2011 (hierna: VR 2011) voor de uitbreiding van de 
intensieve veehouderij op het perceel [locatie 1] te Baarle 
Nassau en dat het college de aanvraag terecht niet heeft ge-
toetst aan de Verordening Ruimte 2014 (hierna: VR 2014), 
maar dat het college wel gehouden is om bij zijn beslissing 
op de aanvraag te verantwoorden dat sprake is van een goed 
woon- en leefklimaat, in het bijzonder ten aanzien van de 
gezondheid van mensen. Daarnaast dient het besluit te zijn 
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing, aldus 
de rechtbank. In de aangevallen uitspraak constateert zij 
dat de ruimtelijke onderbouwing gebrekkig is met betrek-
king tot de aspecten geurhinder en gezondheid. Daarnaast 
kan niet worden vastgesteld of een omgevingsvergunning 
als bedoeld onder artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist. 
Volgens de rechtbank dient daarnaast aandacht te worden 
besteed aan de juistheid van de conclusies dat geen belang-
rijke nadelen voor het milieu te verwachten zijn en kan niet 
worden uitgesloten dat artikel 8 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden 
(hierna: EVRM) wordt geschonden. Zij heeft het besluit van 
9 december 2016 vernietigd en het college opgedragen op-
nieuw op de aanvraag te beslissen.

  Wettelijk kader
2. De relevante wetgeving is als bijlage bij deze uit-
spraak gevoegd en maakt daarvan onderdeel uit.
(…)

  Volksgezondheid
4. Het college en de maatschap betogen dat de recht-
bank ten onrechte heeft overwogen dat het college in het 
licht van het advies van de GGD Gezondheid, Milieu en Vei-
ligheid Brabant (hierna: de GGD) van 8 november 2016 wat 
betreft geur ontoereikende maatregelen heeft genomen 
om de gevolgen voor de volksgezondheid te beperken. Zij 
voeren aan dat uit onder meer de uitspraak van de Afdeling 
van 7 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3275, blijkt dat 
de gezondheidskundige advieswaarden van de GGD die 
ten grondslag zijn gelegd aan het GGD advies onvoldoende 
concreet zijn om van een eenduidig advies te spreken. Het 
college voert verder aan dat de rechtbank ten onrechte 
heeft overwogen dat bij de beoordeling van de achtergrond-
belasting de woningen op de percelen Klein Bedaf 3 en 5 had 
moeten worden meegewogen dat deze woningen zijn be-

stemd als agrarische bedrijfswoningen. Omdat de geurbe-
lasting van het eigen vee bij die woningen hoger zal zijn dan 
de geurbelasting die wordt veroorzaakt door nabijgelegen 
veehouderijen, moeten volgens het college vaste afstanden 
worden gehanteerd wat betreft het aspect volksgezond-
heid. Het college stelt ten slotte dat uit jurisprudentie van 
de Afdeling blijkt dat de resultaten van het RIVM-rapport 
“Veehouderij en gezondheid van omwonenden” (hierna: het 
VGO-onderzoek) uit 2016 niet algemeen wetenschappelijk 
zijn aanvaard en dat deze resultaten bovendien betrekking 
hebben op een specifiek onderzoeksgebied waarvan Baarle-
Nassau geen deel uitmaakt.
4.1. Op verzoek van het college heeft de GGD advies 
uitgebracht over de gezondheidsaspecten die moeten wor-
den betrokken bij de besluitvorming over de verlening van 
de omgevingsvergunning aan de maatschap. In het advies 
van de GGD van 8 november 2016 (hierna: het GGD-advies) 
is opgenomen dat de GGD voor het aspect geur gezond-
heidskundige advieswaarden hanteert. Uit bijlage 1 bij het 
GGD-advies blijkt dat deze advieswaarden zijn gebaseerd 
op het rapport “Geurhinder van veehouderij nader onder-
zocht” van de GGD Brabant/Zeeland en het IRAS instituut 
van de universiteit Utrecht van 23 maart 2015 (hierna: het 
GGD-rapport). De GGD concludeert in het GGD-advies dat 
de aanvraag vanuit gezondheidskundig oogpunt niet accep-
tabel is wat betreft geur, omdat nabij de inrichting gelegen 
burgerwoningen, waaronder de woning op het perceel [lo-
catie 3], zowel een hoge voorgrond- als achtergrondbelas-
ting hebben die de gezondheidskundige advieswaarden 
overschrijdt. Daarnaast is volgens de GGD sprake van een 
toename van de emissie van fijn stof en ammoniak, terwijl 
de GGD van mening is dat uit het VGO-onderzoek volgt dat 
een afname van fijn stof en ammoniak moet plaatsvinden. 
Ook op dit punt acht de GGD de aanvraag niet acceptabel.
4.2. Anders dan de rechtbank heeft overwogen, bestaat 
geen grond voor het oordeel dat het college in het GGD-ad-
vies aanleiding moest zien om meer maatregelen te treffen 
om de gevolgen van de inrichting voor de volksgezondheid 
te beperken. Daarbij is van belang dat de gezondheidskun-
dige advieswaarden die in het GGD-advies worden aange-
haald, zijn gebaseerd op het GGD-rapport. Dit rapport is 
volgens de inleiding daarvan “een eerste aanzet” tot het 
nader omschrijven van de blootstellingsresponsrelaties. In 
de inleiding is verder vermeld dat niet valt te verwachten 
dat het onderzoek antwoord geeft op alle denkbare vragen 
over geurbelasting-geurhinderrelaties. Daarbij komt dat in 
de brief waarbij de resultaten van het GGD-rapport aan de 
betrokken wethouders in Noord-Brabant zijn bekendge-
maakt is vermeld dat met het beschikbaar komen van het 
rapport de mogelijkheid bestaat voor gemeenten om de 
onderzoeksgegevens in hun beleid te betrekken, maar dat 
nog geen eenduidig advies kan worden gegeven over hoe 
de onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt bij ver-
gunningverlening of het opstellen van een geurgebiedsvisie 
of geurverordening. Gelet hierop, hebben het college en de 
maatschap terecht aangevoerd dat aan de gezondheids-
kundige advieswaarden die de GGD hanteert niet de bete-
kenis kan toekomen die de rechtbank daaraan hecht. Dat-
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zelfde geldt voor het VGO-onderzoek dat in het GGD-advies 
wordt aangehaald. Het college voert terecht aan dat het 
VGO-onderzoek geen algemeen aanvaarde wetenschappe-
lijke inzichten bevat (vgl. de uitspraak van de Afdeling van 
17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1301). De conclusie van het 
GGD-advies dat de aanvraag om omgevingsvergunning 
niet acceptabel is, omdat die leidt tot een toename van de 
emissie van fijn stof en ammoniak, terwijl volgens de GGD 
een afname van fijn stof en ammoniak moet plaatsvinden, 
hoefde voor het college om die reden geen aanleiding te zijn 
om meer maatregelen te treffen om risico's voor de volksge-
zondheid te voorkomen.

De betogen slagen.

(…)

  EVRM
7. Het college betoogt terecht dat de rechtbank ten 
onrechte heeft overwogen dat een schending van artikel 
8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: 
EVRM) niet kan worden uitgesloten. Zoals de Afdeling 
eerder heeft overwogen (tussenuitspraak van 29 augustus 
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5932) volgt uit de jurisprudentie 
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: 
het EHRM) dat bij aantasting van het milieu artikel 8 in het 
geding kan zijn, maar dat degene die zich hierop beroept, 
aannemelijk moet maken dat een minimumniveau van aan-
tasting van het milieu is overschreden (EHRM, Fadeyeva 
tegen Rusland, arrest van 5 juni 2005, nr. 55723/00; www.
echr.co.int). [partij] heeft in zijn beroepschrift het stand-
punt ingenomen dat de omgevingsvergunning gelet op de 
negatieve milieueffecten is verleend in strijd met artikel 8, 
tweede lid, van het EVRM. Hiermee is niet aannemelijk ge-
maakt dat een minimumniveau in de aantasting van het mi-
lieu is overschreden. De rechtbank heeft dat niet onderkend.

  Het herstelbesluit van 6 november 2018
8. In het herstelbesluit van 6 november 2018 heeft 
het college aan de maatschap opnieuw een omgevingsver-
gunning verleend voor het bouwen van een melkgeiten-
stal, een opfokstal, een machineberging en bokkenstal en 
een vast mestopslag op het perceel [locatie 1] en [locatie 2] 
te Baarle-Nassau en daarbij, onder verwijzing naar het be-
paalde in artikel 6:19 van de Awb, het besluit van 9 decem-
ber 2016 aangepast. Dit besluit wordt, gelet op artikel 6:24 
van de Awb, gelezen in samenhang met artikel 6:19, eerste 
lid, van die wet, van rechtswege geacht onderwerp te zijn 
van dit geding.

  Toepasselijk recht
9. GS en [partij] betogen dat het herstelbesluit in strijd 
is met de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2017 (hierna: 
VR 2017). Zij voeren aan dat artikel 37 van de VR 2017 een 
rechtstreeks werkend verbod bevat op grond waarvan een 
toename van de bestaande oppervlakte van dierenverblij-
ven voor geitenhouderijen niet is toegestaan. [partij] voert 

daarnaast aan dat het college ten onrechte niet de in arti-
kel 26 van de VR 2017 opgenomen stalderingsregeling heeft 
toegepast. Daarnaast blijkt uit de “Geurberekening achter-
grondbelasting vergunde situatie en beoogde situatie” die 
deel uitmaakt van het herstelbesluit dat niet wordt voldaan 
aan artikel 7.3, eerste lid, aanhef en onder d, van de VR 2017, 
aldus [partij].
9.1. Tussen partijen is niet in geschil dat ten tijde van 
het nemen van het herstelbesluit de VR 2017 van kracht 
was. Evenmin is in geschil dat de aanvraag in strijd is met 
de artikelen 7.3, eerste lid, aanhef en onder d, artikel 26 en 
artikel 37 van de VR 2017 en dat daarvan geen ontheffing is 
verleend. Ter zitting van de Afdeling heeft het college toe-
gelicht dat het bij het nemen van het herstelbesluit de VR 
2017 niet heeft toegepast. Daarvoor heeft het als reden ge-
geven dat de rechtbank in de uitspraak van 31 oktober 2017 
de omgevingsvergunning van 9 december 2016 niet heeft 
vernietigd wegens strijd met de VR 2011 of de VR 2014. Het 
college merkt in dit verband op dat uit de uitspraak van de 
Afdeling van 11 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1080, 
volgt dat [maat A], als aanvrager van een ontheffing van de 
VR 2011, bij een herbeoordeling van zijn aanvraag na ver-
nietiging van een aanvankelijke, onterechte weigering niet 
de dupe behoort te worden van de tussentijdse inwerking-
treding van de VR 2014. Volgens het college staat de rechts-
zekerheid en het belang van de maatschap er aan in de weg 
dat de inwerkingtreding van de VR 2017 in het nadeel van 
de maatschap is. Daarbij komt dat de aanvraag om omge-
vingsvergunning is ingediend voor de inwerkingtreding 
van de VR 2017, aldus het college.
9.2. Als uitgangspunt geldt dat bij het nemen van een 
besluit het op dat moment geldende recht moet worden toe-
gepast. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan aan-
leiding bestaan om een uitzondering op dit uitgangspunt te 
maken.

In dit geval heeft de rechtbank het besluit van 9 december 
2016 in zijn geheel vernietigd. De stelling van het college dat 
de vernietiging geen verband houdt met de VR 2011 of de 
VR 2014 heeft niet tot gevolg dat om die reden ten tijde van 
het nemen van het herstelbesluit niet aan de op dat moment 
van toepassing zijnde VR 2017 hoeft te worden getoetst. Dat 
aan [maat A] op 10 december 2013 een ontheffing van de VR 
2011 is verleend, maakt dat niet anders. In artikel 40, derde 
lid, van de VR 2014 is overgangsrecht opgenomen waaruit 
volgt dat de bepalingen van de artikelen 6.3, 7.3, en 34 van 
de VR 2014 niet van toepassing zijn op gevallen waarvoor 
GS een ontheffing hebben verleend ingevolge een eerdere 
verordening, gedurende een periode van drie jaar gerekend 
vanaf de datum dat het besluit tot het verlenen van de ont-
heffing is genomen. Deze termijn van drie jaar is op 10 de-
cember 2016 verstreken. Alleen al hierom kan de ontheffing 
van 10 december 2013 bij het nemen van het herstelbesluit 
niet dienen om ontheffing te verlenen van de VR 2017. De 
door het college aangehaalde uitspraak van 11 september 
2013 geeft geen aanleiding daarover anders te oordelen. 
Het in die uitspraak opgenomen uitgangspunt dat [maat A] 
bij de herbeoordeling van zijn aanvraag om ontheffing van 
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de VR 2011 niet de dupe behoort te worden van de inwer-
kingtreding van de VR 2014, betekent niet dat van een ont-
heffing van de VR 2011 vervolgens onbeperkt gebruik kan 
worden gemaakt. Anders dan het college en de maatschap 
stellen, noopt de rechtszekerheid van de maatschap daar 
niet toe. Voor het oordeel dat de VR 2017 vanwege strijd met 
de rechtszekerheidsbeginsel onverbindend is, bestaat gelet 
hierop geen aanleiding.

Het tweede argument van het college om niet aan de VR 
2017 te toetsen is dat de aanvraag om omgevingsvergun-
ning is ingediend voor de inwerkingtreding van de VR 2017. 
Voor zover het college met dat standpunt heeft bedoeld dat 
aansluiting moet worden gezocht bij de jurisprudentie van 
de Afdeling waarin is overwogen dat een uitzondering geldt 
op de hoofdregel over het ten tijde van het nemen van een 
besluit toe te passen recht als een aanvrager ten tijde van 
het indienen van de aanvraag rechtstreeks aanspraak op 
verlening van omgevingsvergunning voor de activiteit bou-
wen kon maken, geldt het volgende. In deze zaak kon ten 
tijde van het indienen van de aanvraag niet zonder meer 
aanspraak worden gemaakt op de verlening van een omge-
vingsvergunning, onder meer omdat deze aanvraag in strijd 
was met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Reeds 
om die reden vormt het door het college aangevoerde geen 
bijzondere omstandigheid.

Gelet op het voorgaande vormen de door het college aange-
voerde omstandigheden geen bijzondere omstandigheden 
die een uitzondering rechtvaardigen op het uitgangspunt 
dat bij het nemen van een besluit het op dat moment gel-
dende recht moet worden toegepast. Het college heeft bij 
het nemen van het herstelbesluit ten onrechte niet de VR 
2017 toegepast.

De betogen slagen.

  Conclusie

10. De hoger beroepen van de maatschap en het 
college zijn gegrond. Omdat het dictum van de aangevallen 
uitspraak juist is, zal de aangevallen uitspraak worden be-
vestigd, met verbetering van de gronden waarop deze rust. 
Het beroep van GS en [partij] tegen het herstelbesluit is ge-
grond. Dat besluit komt voor vernietiging in aanmerking.
11. Het college dient op na te melden wijze tot vergoe-
ding van de proceskosten te worden veroordeeld.

  Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart de hoger beroepen gegrond;
II. bevestigt de uitspraak van de rechtbank, voor zover 

aangevallen;
III. vernietigt het besluit van het college van burgemees-

ter en wethouders van Baarle-Nassau van 6 november 
2018, kenmerk 18uit12465;

IV. veroordeelt het college van burgemeester en wet-
houders van Baarle-Nassau tot vergoeding van bij [de 
maatschap], [maat A], [maat B] en [maat C] in verband 
met de behandeling van het hoger beroep opgekomen 
proceskosten tot een bedrag van € 1.280,00 (zegge: 
twaalfhonderdtachtig euro), geheel toe te rekenen aan 
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, 
met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrij-
dend werkt ten opzichte van de anderen;

V. veroordeelt het college van burgemeester en wet-
houders van Baarle-Nassau tot vergoeding van bij het 
college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant 
in verband met de behandeling van het hoger beroep 
opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 768,00 
(zegge: zevenhonderdachtenzestig euro), geheel toe te 
rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende 
rechtsbijstand;

(Enz., enz., red.)

  Noot

1. Deze uitspraak draait om het uitbreiden van een 
bestaande geitenhouderij in de gemeente Baarle-Nassau. 
Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Baarle-Nassau (hierna: “het college”) heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een 
melkgeitenstal, een opfokstal, een machineberging en bok-
kenstal en een vaste mestopslag (als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, sub a, Wabo) het afwijken van het planologische 
regime (als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub c, Wabo) 
en het uitbreiden van de inrichting (als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, sub e, Wabo). De rechtbank heeft deze omge-
vingsvergunning vernietigd en het college opgedragen om 
een herstelbesluit te nemen. Het college en vergunninghou-
der zijn het hier niet mee eens en zijn in hoger beroep ge-
gaan. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant 
en omwonenden zijn het op hun beurt niet eens met het 
herstelbesluit waarin de omgevingsvergunning wederom 
is verleend en hebben daartegen beroep ingesteld. Hoewel 
dit leidt tot een uitspraak die in meerdere opzichten lezens-
waardig is, zal in deze annotatie alleen worden ingegaan op 
het aspect volksgezondheid.
2. Onverminderd het voorgaande, worden de lezers 
die net als de annotator een bijzondere interesse hebben in 
of (al dan niet noodgedwongen) te maken hebben met de 
bepalingen uit de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2017 
(hierna: “VR 2017”) over het uitbreiden van dierenverblij-
ven, de stalderingsregeling en het geitenmoratorium, ge-
wezen op de overwegingen 9 t/m 9.2 van de uitspraak. In 
deze overwegingen zet de Afdeling helder uiteen hoe het 
overgangsrecht uit een eerdere versie van de Verordening 
Ruimte uit 2014 moet worden toegepast.
3. Terug naar de volksgezondheid. In 2016 verscheen 
het rapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’, 
waarin is onderzocht of het wonen in de buurt van veehou-
derijen effect kan hebben op de gezondheid van de omwo-
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nenden (hierna: “VGO I-rapport”).2 In aanvulling daarop 
heeft het RIVM in 2017 een relatie gelegd tussen longont-
steking en de aanwezigheid van geitenbedrijven (hierna: 
“VGO II-rapport”).3 Deze relatie is in 2018 bevestigd in het 
VGO III-rapport.4 Hoewel de oorzaak hiervan nog onbe-
kend is en daar nader onderzoek naar wordt gedaan, heeft 
het geconstateerde verband zijn weerslag gehad op zowel 
de politiek als de rechtspraak. In een groot aantal provin-
cies is inmiddels een zogenoemd geitenmoratorium van 
kracht, waardoor het niet of nauwelijks meer mogelijk is om 
geitenhouderijen uit te breiden of nieuw te vestigen. In de 
rechtspraak is te zien dat zowel voor- als tegenstanders van 
de uitbreiding of nieuwvestiging van een geitenhouderij de 
VGO-rapporten gebruiken om hun standpunt te onderbou-
wen en te betogen dat er in het kader van de volksgezond-
heid juist wel óf juist geen aanvullende maatregelen geno-
men moeten worden.
4. Ook in de onderhavige uitspraak komen de VGO-
rapporten aan bod. Omwonenden zijn het niet eens met de 
uitbreiding van de geitenhouderij en vrezen onder meer 
voor verslechtering van het woon- en leefklimaat en ge-
zondheidsrisico’s. Bij de beoordeling van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (het 
uitbreiden van de inrichting), moeten eventuele nadelige 
gevolgen daarvan voor de volksgezondheid bij de beoor-
deling worden betrokken volgens vaste jurisprudentie 
van de Afdeling (zie onder meer ABRvS 14 januari 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:40, r.o. 8.1 en ABRvS 9 augustus 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:2139). In dit verband heeft het college de 
GGD gevraagd te adviseren over de aangevraagde omge-
vingsvergunning. Dit advies luidt dat de aanvraag vanuit ge-
zondheidskundig oogpunt niet acceptabel zou zijn voor wat 
betreft geur, fijnstof en ammoniak. Daarbij geeft de GGD in 
overweging dat in de VGO-rapporten is aangetoond dat een 
verhoogde concentratie ammoniak in de lucht een verband 
laat zien met de afname van de longfunctie. Ondanks dit ad-
vies heeft het college de omgevingsvergunning verleend en 
in het besluit aangekondigd dat er meer communicatie met 
omwonenden zal plaatsvinden over de huidige en toekom-
stige geursituatie en dat er een klachtenprotocol opgesteld 
zal worden. De rechtbank vond deze reactie echter ontoe-
reikend om de gevolgen voor de volksgezondheid te beper-
ken en heeft het besluit (mede) vanwege dit gezondheids-
aspect vernietigd.
5. Het college is van mening dat het GGD-advies 
niet noopt tot het treffen van meer maatregelen om risico’s 
voor de volksgezondheid te voorkomen of te verminderen 
en vecht de hiervoor besproken overweging van de recht-

2 Maassen, K., Smit, L., Wouters, I. van Duijkeren, E., Janse, I., Hagenaars, T., 
IJzermans, J., van der Hoek, W., en Heederik, D., Veehouderij en gezondheid 
omwonenden, Utrecht: RIVM 2016.

3 Hagenaars, T., Hoeksma, P., de Roda Husman, A.M., Swart, A., en Wouters, I., 
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies): Analyse 
van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen. 
Utrecht: RIVM 2017.

4 IJzermans, C.J., Smit, L.A.M., Heederik, D.J.J. en Hagenaars, T.J., Veehouderij 
en gezondheid omwonenden III: longontsteking in de nabijheid van geiten- 
en pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit huisartspraktijken 
2014-2016. Utrecht: Nivel, 2018.

bank in hoger beroep met succes aan. Hierbij verwijst het 
college eveneens naar de VGO-rapporten. Het betoog van 
het college slaagt in de eerste plaats omdat de gezondheids-
kundige advieswaarden die de GGD hanteert in het advies, 
zijn gebaseerd op een GGD-rapport uit 2015. In dit rapport 
is vermeld dat het onderzoek geen antwoord geeft op alle 
denkbare vragen over geurbelasting-geurhinderrelaties. 
Bovendien is in een begeleidende brief bij het GGD-rap-
port uit 2015 vermeld dat gemeenten de onderzoeksgege-
vens in hun beleid kunnen betrekken, maar dat – vrij ver-
taald – nog niet duidelijk is hoe ze dit precies moeten doen. 
Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak (ABRvS 17 mei 
2017, ECLI:NL:RVS:2017:1301) overweegt de Afdeling dat 
het in het GGD-advies aangehaalde VGO I-rapport geen al-
gemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten bevat. Er 
is namelijk nog niet bekend wat de oorzaak van het in de 
VGO-rapporten geconstateerde verband is. Dit betekent dat 
het feit dat verlening van de omgevingsvergunning leidt 
tot een toename van de emissie van fijn stof en ammoniak, 
niet betekent dat het college meer maatregelen zou moe-
ten treffen om risico’s voor de volksgezondheid te voorko-
men. Het is immers nog niet duidelijk welke maatregelen 
daarvoor genomen zouden moeten worden. Eerder dit jaar 
overwoog de Afdeling ook al dat het VGO II-rapport geen 
aanleiding geeft om aan te nemen dat het in werking heb-
ben van een geitenhouderij zodanige risico’s voor de volks-
gezondheid kan opleveren, dat een omgevingsvergunning 
om die reden moet worden geweigerd (ABRvS 6 februari 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:340). Uit de uitspraak blijkt ove-
rigens niet of een van de partijen heeft verwezen naar het 
VGO III-rapport.
6. Het voorgaande lijkt misschien wat vreemd. Het 
college dient eventuele nadelige gevolgen voor de volks-
gezondheid op basis van artikel 1.1, tweede lid, aanhef en 
onder a, van de Wet milieubeheer in samenhang met de 
artikelen 1.1, tweede lid, en 2.14, eerste lid, aanhef en on-
der a, onder 2 ,̊ Wabo te betrekken bij de beoordeling. Het 
advies dat in dit verband wordt gegeven door de GGD en 
waaruit volgt dat een toename van ammoniak en fijn stof in 
het kader van de volksgezondheid niet acceptabel is, kan het 
college vervolgens echter naast zich leggen. Hoe verhoudt 
zich dit tot het voorzorgsbeginsel?
7. Als er indicaties zijn dat een activiteit een risico voor 
de volksgezondheid zou kunnen hebben, dient het bevoegd 
gezag op basis van het voorzorgsbeginsel te onderzoeken of 
deze mogelijke negatieve effecten van zodanige ernst kun-
nen zijn dat er aanleiding bestaat om de vergunning te wei-
geren of daar nadere voorschriften aan te verbinden (bijv. 
Rb. Oost-Brabant 19 mei 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:2482, 
r.o. 7.3). De VGO-rapporten bevatten weliswaar indica-
ties dat de uitbreiding van een geitenhouderij risico’s zou 
kunnen hebben voor de volksgezondheid, maar de Gezond-
heidsraad heeft geoordeeld dat er nog geen sprake is van 
algemeen aanvaarde inzichten. Er kan namelijk nog niet 
worden vastgesteld of het geconstateerde verband ook oor-
zakelijk is.5 Daar zal nader onderzoek naar gedaan moeten 

5 Advies Gezondheidsraad 14 februari 2018, nr. 2018/04.
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worden. Dit betekent concreet dat uit de VGO-rapporten 
nog niet volgt dat er negatieve effecten van zodanige ernst 
zullen optreden, dat de vergunning geweigerd moet wor-
den.
8. Betekent het voorgaande dat er ondanks de VGO-
rapporten geen omgevingsvergunningen voor het uitbrei-
den van een geitenhouderij geweigerd kunnen worden op 
grond van het voorzorgsbeginsel? Dat niet, maar het be-
voegd gezag zal een dergelijke weigering – voordat meer 
bekend is over de oorzaak van het in de VGO-rapporten 
geconstateerde verband – nog moeten onderbouwen met 
nader onderzoek. Dergelijk onderzoek kan bestaan uit het 
vragen van advies aan bijvoorbeeld de GGD. Uiteraard ver-
dient het de voorkeur een dergelijk onderzoek niet is geba-
seerd op het VGO I-rapport, waarvan al is vastgesteld dat dit 
geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten be-
vatte of andere onderzoeken die geen uitsluitsel geven over 
de oorzaak van bepaalde relaties of de wijze waarop deze 
onderzoeken gebruikt kunnen worden bij vergunningverle-
ning of het opstellen van beleid. In casu heeft het college het 
advies van de GGD daarom naast zich neer kunnen leggen. 
Overigens mag dit het college en de vergunninghouder niet 
baten, het beroep van de omwonenden en Gedeputeerde 
Staten slaagt namelijk en de in het herstelbesluit verleende 
omgevingsvergunning wordt alsnog vernietigd.
9. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat de VGO-
rapporten en het daarin geconstateerde verband leiden tot 
onzekerheid voor zowel de sector als omwonenden. In 2019 
is daarom een nader onderzoek van start gegaan, om hier-
over meer duidelijkheid te verkrijgen. Deze resultaten wor-
den in 2021 verwacht.

S.M. Schipper

BR 2019/95

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
4 september 2019, nr. 201807540/1/A1
(Mrs. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, R.W.L. Koopmans en 
C.C.W. Lange)
m.nt. J.A. Mohuddy & B.G. Özdemir1

(Art. 2.1, 2.12 Wabo; art. 2.7 Bor; art. 4 en art. 5 bijlage II Bor; 
art. 6:22 Awb)

Milieurecht Totaal 2019/7031
ECLI:NL:RVS:2019:3055

Stedelijk ontwikkelingsproject, kruimellijst, omge-
vingsvergunning tijdelijk afwijken bestemmingsplan. 
(Haarlem) 

In deze uitspraak kwam de Afdeling tot het oordeel dat het re-
aliseren van 160 tijdelijke wooneenheden ten behoeve van so-

1 J.A. Mohuddy en B.G. Özdemir zijn advocaten bij AKD N.V.

ciale huurwoningen en huisvesting van statushouders en vier 
maatschappelijke ruimtes voor een periode van maximaal tien 
jaar een stedelijk ontwikkelingsproject inhoudt. Dit betekent 
dat de omgevingsvergunning niet met toepassing van de krui-
mellijst kon worden toegestaan. De uitgebreide voorbereidings-
procedure moest gevolgd worden, waarbij een verklaring van 
geen bedenkingen van de gemeenteraad benodigd is.

Uitspraak op de hoger beroepen van:
1. de Stichting Elan Wonen, gevestigd te Haarlem,
2. het college van burgemeester en wethouders van 

Haarlem,
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 
2 augustus 2018 in zaak nr. 17/1255 in het geding tussen:
[wederpartij A], [wederpartij B], [wederpartij C], en [weder-
partij D] (hierna: [wederpartij] en anderen), allen wonend 
te [woonplaats]
en
het college.

  Procesverloop

Bij besluit van 26 augustus 2016 heeft het college aan de 
stichting een omgevingsvergunning verleend voor het bou-
wen en gebruiken van 160 tijdelijke wooneenheden ten be-
hoeve van sociale huurwoningen en huisvesting van status-
houders en vier cultureel maatschappelijke ruimtes voor 
een periode van 10 jaar op het perceel ten noordwesten van 
het Delftplein te Haarlem.
Bij besluit van 18 januari 2017 heeft het college het door 
[wederpartij] en anderen daartegen gemaakte bezwaar on-
gegrond verklaard.
Bij uitspraak van 2 augustus 2018 heeft de rechtbank het 
door [wederpartij] en anderen daartegen ingestelde beroep 
gegrond verklaard, het besluit van 18 januari 2017 vernie-
tigd en het besluit van 26 augustus 2016 herroepen. Deze 
uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak hebben de stichting en het college ho-
ger beroep ingesteld.
[wederpartij] en anderen hebben een schriftelijke uiteen-
zetting gegeven.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 24 mei 
2019, waar de stichting, vertegenwoordigd door mr. M.A. 
Grapperhaus, advocaat te Amsterdam en het college, verte-
genwoordigd door mr. M.E. Biezenaar, advocaat te Haarlem, 
mr. A.F. van Heusden en drs. G. Ruijterman, zijn verschenen. 
Voorts zijn [wederpartij] en anderen, vertegenwoordigd door 
mr. L.C.A.C. Hoogewerf, advocaat te Hoorn, ter zitting gehoord.

  Overwegingen

  Inleiding
1. Het realiseren van 160 woningen is volgens het 
college noodzakelijk om te voorzien in voldoende sociale 
volkshuisvesting. Alle woningen zijn direct na oplevering 
verhuurd en bewoond en volgens het college ligt een groot 
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