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3.5.1 Onderdeel 1 richt zich tegen de verwerping door het hof van het verweer van de 
Gemeente dat de gebreken van de vergunning van 19 mei 1994 niet tot schade hebben 
geleid voor [verweerder], Het betoogt in de eerste plants dat indien het College de vergun
ning destijds rechtmatig had kunnen weigeren, geen causaal verband bestaat met de scha
de van [verweerder], Volgens het onderdeel had het College die mogelijkheid, nu het inge- 
volge de LAV voor die vergunning vereiste ammoniakreductieplan ontbrak.
3.5.2 Degene die op zijn aanvraag een begunstigend bestuursbesluit (zoals een vergun
ning) verkrijgt, mag ervan uitgaan dat dit besluit overeenkomstig de wet is genomen en 
dus niet wegens strijd daarmee aan vernietiging blootstaat (vgl. HR 15 juni 1979, 
ECLI:NL:HR:1979:AC4193, NJ1980/261 (Grubbenvorst /Caldenbroich), en HR 10 april 
2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2598, NJ 2009/515 (Barneveld/ Sierkstra)). Wordt een be
gunstigend besluit door de bestuursrechter (onherroepelijk) vernietigd, dan kan de aan- 
vrager daarom op grand van onrechtmatige daad aanspraak maken op vergoeding van de 
schade die hij daardoor lijdt, mits het bestuursorgaan ook een begunstigend besluit zou 
hebben genomen indien het wel overeenkomstig de wet zou hebben beslist. Dit laatste zal 
in beginsel kunnen warden aangenomen als het bestuursorgaan, wanneer het na de ver
nietiging opnieuw beslist, andermaal een begunstigend besluit neemt en dat besluit, al 
dan niet na daartegen ingesteld bezwaar en beroep, onherroepelijk wordt. Dit laatste kan 
echter ook warden afgeleid uit andere omstandigheden.
3.5.3 Het hofheeft overeenkomstig het hiervoor in 3.5.2 vermelde beslist. Het heeft (in rov. 
2.13 derde tussenarrest) op grand van de in deze zaakgebleken omstandigheden aanne- 
melijk geoordeeld dat, indien het College overeenkomstig de wet zou hebben beslist, het 
ervoor zou hebben zorggedragen dat er een ammoniakreductieplan in de zin van de LAV 
zou zijn geweest. Deze vaststelling heeft het hofgegrond op de uitdrukkelijke intentie van 
het College om [verweerder] de milieuvergunning te verlenen (naar het hofklaarblijkelijk 
heeft bedoeld: teneinde de herhuisvesting van de stoeterij van [verweerder] mogelijk te 
maken), hetfeit dat het College meende dat zijn beleidsnotitie “Beoordeling Veehouderij 
en Hinderwet” reeds kon gelden als een ammoniakreductieplan in de zin van de LAV en 
hetfeit dat de Dienst Stadsontwikkeling van de Gemeente, blijkens een door [verweerder] 
overgelegde brief uit 1996, een milieuvergunning mogelijk achtte. Voorts heeft het hof in
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