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1. Inleiding: ‘gevolgen van enige betekenis’

Het is alweer enige tijd geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) de
correctie ‘gevolgen van enige betekenis’ heeft verduidelijkt. Deze correctie vormt een belangrijk onderdeel van de
belanghebbendheidstoets bij besluiten die gevolgen voor de omgeving kunnen hebben. In haar uitspraak van 23 augustus
2017 omtrent een handhavingskwestie (het ging om de gestelde overtreding van een bestemmingsplan vanwege een
mestbassin) heeft de Afdeling principieel een invulling van het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ gegeven
(ECLI:NL:RVS:2017:2271, M en R 2017/138, m.nt. V.M.Y. van ’t Lam en P.J. van der Woerd, AB 2017/348, m.nt. H.D.
Tolsma, TBR 2017/160, m.nt. A.G.A. Nijmeijer, JM 2017/110, m.nt. M.H. Blokvoort en JB 2017/143, m.nt. R. Benhadi).

Volgens de Afdeling geldt als uitgangspunt dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit die
het besluit toestaat, in beginsel belanghebbende is bij dat besluit. Als correctie hierop geldt dat het dan wel moet gaan om
‘gevolgen van enige betekenis’. Er is geen sprake van gevolgen van enige betekenis als de gevolgen van de activiteit wel
zijn vast te stellen, maar die voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk
belang bij het besluit toch ontbreekt. Anders gezegd, het bestaan van gevolgen maakt op zichzelf nog niet dat dit ook
gevolgen van enige betekenis zijn. Gevolgen van enige betekenis zijn (zo interpreteren wij het) bijvoorbeeld gevolgen die
hinder of overlast veroorzaken.

De Afdeling overweegt dat acht moet worden geslagen op de factoren afstand tot, zicht op, planologische uitstraling van en
milieugevolgen (o.a. geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico) van de activiteit die het besluit toestaat, waarbij die factoren
zo nodig in onderlinge samenhang worden bezien. Ook aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen kunnen van
belang zijn. In feite (zo is onze lezing) meent de Afdeling dat gekeken moet worden naar ‘alle omstandigheden van het
geval’ bij het bepalen van belanghebbendheid bij een omgevingsrechtelijk besluit.

De Afdeling concretiseert dat indien bepaalde milieugevolgen zijn genormeerd door een afstandseis, een contour of een
grenswaarde, deze norm niet bepalend is voor de vraag of de betrokkene belanghebbende is bij het besluit. Beantwoording
van die vraag maakt onderdeel uit van de inhoudelijke beoordeling van het beroep van de gepretendeerde
belanghebbende.

De uitspraak borduurt voort op de eveneens bekende uitspraak van de Afdeling van 16 maart 2016
(ECLI:NL:RVS:2016:737) waarin de Afdeling “uit een oogpunt van eenvormige toepassing van artikel 1:2 van de Awb” heeft
besloten om bij de bepaling van de belanghebbendheid bij milieuomgevingsvergunningen aan te sluiten bij het criterium dat
zij al hanteerde bij evenementenvergunningen (zie ABRvS 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3812, r.o. 1.3) en
bestemmingsplannen (zie ABRvS 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4434, r.o. 2.1) om de kring van belanghebbenden
vast te stellen, met dien verstande dat in plaats van ‘hinder van enige betekenis’ moet worden bepaald of het bestreden
besluit leidt tot ‘gevolgen van enige betekenis’.

De Afdeling had al eerder overwogen dat het Verdrag van Aarhus en het ter implementatie daarvan vastgestelde artikel
10bis van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde
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openbare en particuliere projecten (de Mer-richtlijn) er niet aan in de weg staan dat een beroep niet-ontvankelijk wordt
verklaard vanwege het ontbreken van een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang. Dat is niet anders sinds het
aannemen van het criterium (zie ABRvS 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:783, r.o. 2.2).

Omdat er inmiddels ruim tweeënhalf jaar zijn verstreken sinds de uitspraak uit 2017, leek het ons goed om te trachten onder
elkaar te zetten wanneer personen wel en niet als belanghebbenden worden aangemerkt bij verschillende
omgevingsrechtelijke besluiten. In die zin heeft deze bijdrage iets weg van een kroniek (met dien verstande dat we
vooralsnog niet voornemens zijn om elke twee jaar een dergelijke bijdrage te schrijven). Het is ons doel om te bezien of er
sprake is van een lijn die in de rechtspraak van de Afdeling wordt gevolgd. Voor de praktijk is het wellicht bruikbaar om te
beschikken over een dergelijk overzicht (al is het maar als onderdeel van de inschatting van de kansen van beroep).

In het navolgende gaan we aan de hand van de rechtspraak sinds augustus 2017 nader in op de vraag wanneer een
bepaald persoon behoort tot de kring van belanghebbenden bij een omgevingsrechtelijk besluit.

2. Nabijheid en zicht op de bestreden activiteit

De nabijheid van een appellant tot de ontwikkeling waartegen de appellant opkomt en het bestaan van zicht op die
ontwikkeling zijn (nog steeds) erg relevant bij het bepalen of de appellant in zijn beroep (en ook zijn bezwaar) kan worden
ontvangen. In de rechtspraak wordt nog steeds snel aangenomen dat een appellant belanghebbende is als hij nabij de
ontwikkeling woont dan wel daarop zicht heeft. Voor de beoordeling van de factor zicht is in het kader van de vaststelling
van de kring van belanghebbenden niet bepalend of zicht bestaat op hetgeen reeds aanwezig is op een locatie, maar
uitsluitend of zicht bestaat op hetgeen wordt vergund (ABRvS 28 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1066, AB 2018/192, m.nt.
H.D. Tolsma en JM 2018/69, m.nt. M.H. Blokvoort, r.o. 2.3). Een eigenaar van een aangrenzend perceel (naast de
voorgenomen ontwikkeling) is zonder meer in zijn beroep ontvankelijk (zie ABRvS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:232,
r.o. 3.2).

In een recente uitspraak had appellant rechtstreeks zicht op een ontwikkeling, terwijl hij op een afstand van 165 meter tot
het plangebied woonde. Dit was voor de Afdeling voldoende om hem als belanghebbende aan te merken (ABRvS 12
februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:434, r.o. 2.3, zie ook ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:299, r.o. 3.2).
Appellanten die op ongeveer 130 meter tot een voorgenomen appartementengebouw met 19 woningen woonden, waren
volgens de Afdeling ontvankelijk in hun beroep mede omdat er geen andere bebouwing tussen hun woning en het
appartementengebouw staat en appellanten uitkijken op opgaand groen, hetgeen met de komst van het
appartementengebouw zou verdwijnen (ABRvS 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1371, r.o. 3.1). Vanwege de gevolgen
voor hun uitzicht werden zij ontvankelijk verklaard door de Afdeling. Voor zicht zijn afstanden in de orde van grootte tot
ongeveer 150 à 160 meter voldoende om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt.

In geval van nabijheid tot een bestreden ontwikkeling zonder dat daarop zicht bestaat, zal een afstand tot ongeveer 60 à 70
meter – gelet op de onderzochte rechtspraak vanaf medio 2017 – voldoende zijn om als belanghebbende te worden
aangemerkt (zie ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4437, r.o. 2.3 [65 m afstand]; ABRvS 6 februari 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:325 [57 m], r.o. 2.1; ABRvS 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1140, r.o. 3.1 [50 m]; ABRvS 9 oktober
2019, ECLI:NL:RVS:2019:3385, r.o. 5.1 [40 m]). In een uitspraak van eind 2018 waarbij er sprake was van een afstand van
70 meter tot een voorgenomen woongebouw met vier appartementen waarop geen zicht zou bestaan, vond de Afdeling dat
onvoldoende om ontvankelijkheid aan te nemen (ABRvS 28 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3905, r.o. 3.2). Een
afstand van 60 meter tot een stacaravan (waarop geen zicht bestond) was overigens ook onvoldoende om een belang aan
te nemen (ABRvS 8 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2654, r.o. 2.3). Hieruit volgt dat een duidelijke afstandsgrens niet
aanwezig lijkt te zijn. Hoewel de aangehaalde rechtspraak wel wat aanknopingspunten bevat, zal het steeds van belang zijn
wat de ruimtelijke uitstraling van de voorgenomen ontwikkeling is bij het bepalen of een persoon in zijn of haar beroep kan
worden ontvangen (zie ABRvS 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3842, r.o. 6.2).

Het bestaan van zicht op een ontwikkeling is geen garantie voor ontvankelijkheid. De afstand om nog als belanghebbende
te kunnen worden aangemerkt, dient kleiner te zijn naarmate de bestreden ontwikkeling minder gevolgen voor de omgeving
heeft. De gevolgen van het zicht op een beoogde (en bestreden) schuilstal op een afstand van ongeveer 150 meter acht de
Afdeling te beperkt om nog te kunnen spreken van gevolgen van enige betekenis (ABRvS 27 november 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3982, r.o. 2.3). Als er alleen zicht is op een bestreden pension vanuit een dakkapel aan de achterkant
van het tuinhuis van appellant via een smalle corridor tussen panden, dan is dat eveneens onvoldoende om als
belanghebbende bij een besluit omtrent het pension te worden aangemerkt (ABRvS 30 oktober 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3634, r.o. 2.3, zie ook ABRvS 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3260, r.o. 2.2 en ABRvS 28
februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:685, r.o. 3.2).

3. Gevolgen vanwege verandering van de verkeerssituatie
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Als er sprake is van een ruime afstand tussen een woning en een voorgenomen ontwikkeling en er ontbreekt zicht op de
ontwikkeling, dan zou een appellant nog steeds ontvankelijk kunnen zijn vanwege de verkeersgevolgen die worden
ondervonden door de ontwikkeling. In een uitspraak van 19 februari 2020 werd door appellante aangevoerd dat gevolgen
van enige betekenis zullen worden ondervonden vanwege de toename van verkeer voor haar woning (ABRvS 19 februari
2020, ECLI:NL:RVS:2020:492, r.o. 3.3). Verweerder wees op een verkeersonderzoek om daartegen aan te voeren dat voor
de woning van appellante – op een afstand van 450 meter tot de bestreden ontwikkeling – geen toename van verkeer zal
plaatsvinden die direct kan worden toegerekend aan de verleende omgevingsvergunningen. De Afdeling ging hierin mee en
kwam tot het oordeel dat appellante niet kon worden ontvangen in haar beroep. Bij twijfel zou het volgens ons raadzaam zijn
om als appellant een verkeersonderzoek in het geding te brengen (zie ook ABRvS 9 oktober 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3408, r.o. 2.3).

Een uitbreiding van een hotel met 27 kamers op een afstand van 1 kilometer leidt volgens de Afdeling niet tot een
verkeerstoename die dusdanig groot is dat de appellant als belanghebbende kan worden aangemerkt (ABRvS 24 december
2019, ECLI:NL:RVS:2019:4440, r.o. 4.2). In deze uitspraak was het ook van belang voor de Afdeling dat er sprake was van
twee mogelijke routes naar het hotel. De verbouwing van een kantoorpand tot 12 appartementen op een afstand van circa
170 meter van het perceel en mede gelet op de ter plaatse aanwezige parkeerdruk betekende dat niet kon worden
uitgesloten dat een appellant gevolgen van enige betekenis van het bouwplan zou ervaren in de vorm van parkeeroverlast
(ABRvS 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4064, r.o. 2, zie ook ABRvS 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3975,
r.o. 2). Belanghebbendheid vanwege (onder meer) de veranderde verkeerssituatie werd ook aangenomen ten aanzien van
een bedrijf op ongeveer 180 meter tot een voorgenomen winkelgebouw van ongeveer 1250 m² (ABRvS 22 mei 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:1645, r.o. 2.1).

Ten aanzien van de geluidemissie van verkeer met als gevolg geluidhinder heeft de Afdeling in een uitspraak overwogen
dat gevolgen van enige betekenis ontbreken als dat verkeersgeluid zich niet onderscheidt van het overige verkeer (ABRvS
31 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:254, r.o. 3.6). Dit is interessant, omdat dit wel wat lijkt op de toets die de Afdeling
hanteert bij beantwoording van de vraag of verkeer nog wel toegerekend kan worden aan een inrichting (zie onder meer
ABRvS 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1116, r.o. 13.2). Geluidhinder van verkeer moet toegerekend worden aan het in
werking zijn van de inrichting zolang het verkeer van en naar de inrichting nog niet is opgenomen in het ‘heersend
verkeersbeeld’. Verkeer van en naar de inrichting is opgenomen in het heersend verkeersbeeld als het zich qua snelheid, rij-
en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de weg kan bevinden. Opname in de grote
massa lijkt dus ook van belang te zijn bij de beantwoording van de ontvankelijkheidsvraag.

4. Standaardregel voor windturbines: 10 keer de hoogte

In het kader van de beoordeling van de belanghebbendheid van omwonenden bij beroepen tegen besluiten over
windturbines hanteert de Afdeling als uitgangspunt dat gevolgen van enige betekenis aanwezig kunnen worden geacht
binnen een afstand van tien keer de tiphoogte van de voor appellanten dichtstbijzijnde windturbine, gemeten vanaf de voet
van de windturbine. Hier is inmiddels veel rechtspraak over verschenen (zie ABRvS 21 februari 2018:616,
ECLI:NL:RVS:2018:616, r.o. 7, ABRvS 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2339, JM 2018/108 m.nt. J.M.I.J. Zijlmans, r.o. 8.3,
ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4180, TBR 2019/78 m.nt. D. Sietses en D.E.C. Garcea en JM 2019/20 m.nt.
F. Arents, r.o. 7, ABRvS 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1258, TBR 2019/95 m.nt. M. Rus-van der Velde en M.W.
Holtkamp, ABRvS 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3067, M en R 2019/7 m.nt. D.C.E. de Haas en A.I. Tsheichvili,
r.o. 6 en ABRvS 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3760, r.o. 36.2).

Deze keuze heeft de Afdeling uitgebreid toegelicht. Windturbines zijn tot op grote afstanden nog steeds waarneembaar,
zeker in open landschap. De Afdeling neemt aan dat de gevolgen van het zicht op het windpark voor het woon- en
leefklimaat op een afstand van meer dan tien keer de tiphoogte in beginsel te beperkt zijn om nog te kunnen spreken van
gevolgen van enige betekenis. Daarnaast gaat de Afdeling ervan uit dat op een afstand van meer dan tien keer de tiphoogte
in beginsel geen andere gevolgen van enige betekenis zijn te verwachten, zoals geluid- of slagschaduwhinder van enige
betekenis. Met het gebruik van de formulering ‘in beginsel’ geeft de Afdeling aan dat er ruimte is voor uitzonderingen.

Uitzonderingen worden niet gemakkelijk gemaakt. Wij kennen geen voorbeelden hiervan. In een uitspraak van 29 januari
2020 werd door appellanten gesteld dat de omwonenden die op een afstand groter dan tien keer de tiphoogte van de
windturbines woonden, toch ontvankelijk waren vanwege de uitzonderlijk grote hoogte van de windturbines en vooral door
de obstakelverlichting die volgens hen soms zelfs doorstraalt in slaapkamers (ABRvS 29 januari 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:301, 8.3). Obstakelverlichting is verlichting die op de windturbines wordt aangebracht in verband met de
luchtvaartveiligheid. Hoewel de Afdeling wilde aannemen dat de obstakelverlichting op een afstand van meer dan tien keer
de tiphoogte zichtbaar zal zijn, was dat volgens haar nog niet genoeg om te spreken van gevolgen van enige betekenis.
Appellanten hadden aannemelijk moeten maken dat het gaat om meer dan geringe effecten op de woonomgeving. Dat
hebben zij onvoldoende gedaan en daarom zijn zij niet als belanghebbenden aan te merken.
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Het feit dat bepaalde beschermde vogels deel uitmaken van de woon- en leefomgeving van een appellant en dat de
windturbines een negatief effect zullen hebben op deze vogels, is volgens de Afdeling ook geen reden om van het
uitgangspunt van tien keer de tiphoogte af te wijken (ABRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:628, r.o. 3.2).

Overigens lijkt het erop dat de Afdeling haar windturbine-ontvankelijkheidstoets (hoewel dat niet uitdrukkelijk wordt
overwogen) ook toepast bij beroepen tegen besluiten die zien op een attentiemast (zie ABRvS 27 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2144, r.o. 5 en ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:872, r.o. 6.1).

5. Geluid

Appellanten die op een afstand van 150 meter tot een clubgebouw wonen waar luide muziek kon worden afgespeeld, waren
ontvankelijk ook al hadden zij geen zicht op die ontwikkeling (ABRvS 4 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4079, r.o. 2.3).
Volgens de Afdeling kunnen zij gevolgen van enige betekenis wat betreft het geluid ondervinden van de activiteiten in het
clubgebouw. De gevolgen vanwege geluid vormden in de aangehaalde uitspraak een aanvulling op het zicht- en
nabijheidscriterium.

Bewoners die (via een stichting) opkwamen tegen het plaatsen van een paal als onderdeel van een tokkelbaan, waren
ontvankelijk volgens de Afdeling omdat het gebruik van de paal als onderdeel van de tokkelbaan geluid veroorzaakt in de
vorm van gegil dat voor omwonenden duidelijk hoorbaar is (ABRvS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1540, r.o. 4.3).

Wanneer een persoon geluidhinder ondervindt van een evenement waarvoor een vergunning is verleend, dan betekent dat
niet automatisch dat hij als belanghebbende kan worden aangemerkt bij een besluit omtrent verlening van die vergunning.
In een uitspraak van 24 december 2019 was het volgende aan de hand. Een appellant kwam in beroep tegen een
evenementenvergunning en een ontheffing voor het gebruiken van een omroep- of geluidsinstallatie. Appellant (die op
ongeveer 380 meter van het evenemententerrein woont) heeft gevolgen van het evenement ondervonden en is om die
reden opgekomen tegen de toestemmingen die hiervoor zijn verleend. Echter, de gevolgen die appellant heeft ondervonden
waren niet het gevolg van de activiteit die is vergund maar van een overtreding van de vergunningsvoorschriften. Ontheffing
was verleend tot 75 dB(A) en 88 dB(C) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning die op 100 meter van het
evenemententerrein was gelegen. Als de vergunninghouder zich daaraan had gehouden, dan zou appellant geen gevolgen
van enige betekenis hebben ondervonden. Om die reden werd appellant niet als belanghebbende aangemerkt door de
Afdeling (ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4401, r.o. 5).

Bij een geluidsniveau van ongeveer 50 db(A) en 70 db(C) in de avond- en/of nachtperiode vanwege een evenement, heeft
de Afdeling belanghebbendheid aangenomen ook al is de appellant woonachtig op 7 kilometer tot de evenementenlocatie
(ABRvS 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4279, r.o. 2.3). Het aspect geluid kan – zeker bij grote evenementen – dus
leiden tot een aanzienlijke kring van belanghebbenden.

De Afdeling heeft overwogen dat bewoners van woningen als belanghebbenden bij een luchthavenbesluit zijn aan te
merken als het geluid van vliegtuigen ter plaatse van de woningen duidelijk tot zeer duidelijk hoorbaar is (ABRvS 15
november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3126, r.o. 3.6). Personen die op een afstand van ongeveer 370 meter wonen tot een
locatie waar bedrijfsverkeer te water is toegestaan, zijn volgens de Afdeling ontvankelijk omdat (onder meer) geluidhinder
kan worden ondervonden door deze bewoners (ABRvS 4 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2017:2654, r.o. 4.2). Als een activiteit
goed hoorbaar is vanaf de woning, dan is de bewoner in beginsel ontvankelijk, zo leiden wij hieruit af.

6. Geur en fijnstof

Geurgevolgen kunnen eveneens tot op grote afstanden van ‘enige betekenis’ zijn voor omwonenden. Een afstand van 910
meter van een woning tot een afvalverwerkingsbedrijf stond er niet aan in de weg om een rechtstreeks bij het bestreden
besluit betrokken belang aan te nemen bij de bewoner van die woning (ABRvS 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2728,
r.o. 2.3, zie ook ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2189, M en R 2018/102, m.nt. J. Kevelam en TBR 2019/35, m.nt.
H.J. de Vries, r.o. 3.1). Een geurbelasting van ongeveer 3,5 odour units per kubieke meter lucht is volgens de Afdeling
zonder twijfel een gevolg van enige betekenis (ABRvS 13 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2445, r.o. 1.2). Appellanten
die een dergelijke geurbelasting ondervinden vanwege een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, zijn als
belanghebbenden aan te merken.

Ook (mogelijke) gevolgen voor de gezondheid kunnen betekenen dat er op relatief grote afstanden nog steeds sprake is van
belanghebbenden. Bij een afstand van ongeveer 650 meter tot een geitenhouderij is bijvoorbeeld aangenomen dat er
sprake is van belanghebbendheid bij een omgevingsvergunning beperkte milieutoets vanwege het verhoogde
gezondheidsrisico bij dergelijke bedrijven (ABRvS 6 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:718, r.o. 2.3).

In een kwestie die ging over de kap van 62 bomen was een rechtbank in eerste aanleg van oordeel dat de kap gevolgen
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van enige betekenis kon hebben op de concentratie fijnstof in de lucht in de omgeving van de woning van een persoon en
dat die persoon om die reden ontvankelijk was in zijn beroep tegen de omgevingsvergunning voor de kap. De Afdeling vond
echter dat dit onvoldoende aannemelijk was gemaakt door die persoon (ABRvS 25 september 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3258, AB 2019/482, m.nt. H.D. Tolsma en M en R 2019/113, m.nt. F.C.S. Warendorf, r.o. 3.2-3.3). Het
college had een notitie overgelegd waarin staat dat de bomen nauwelijks bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en dat dit
zeker niet het geval is bij de verder weg gelegen woning. Uit het enkele feit dat bomen in het algemeen een gunstig effect
kunnen hebben op de luchtkwaliteit, kan nog niet worden afgeleid dat in dit specifieke geval de kap van de bomen gevolgen
van enige betekenis hebben voor de luchtkwaliteit bij de woning.

Als een omgevingsvergunning voor (onder meer) de activiteit milieu leidt tot een afname van de milieugevolgen ten opzichte
van de eerder vergunde situatie, betekent dat volgens de Afdeling nog niet dat de milieugevolgen zich niet voordoen en dat
een appellant geen belang zou hebben (ABRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1990, r.o. 7.1.1). Een besluit dat ziet op
een verbetering van de situatie sluit dus de mogelijkheid van beroep niet uit. De gevolgen van het besluit zouden nog steeds
betekenis kunnen hebben. Volgens de Afdeling zal gekeken moeten worden naar de gevolgen van hetgeen het besluit
toestaat, niet louter naar de vergunde verandering ten opzichte van de onderliggende vergunning (zie ook ABRvS 29 mei
2019, ECLI:NL:RVS:2019:1787, M en R 2019/82, m.nt. B. Arentz, JB 2019/138, m.nt J.H. Keinemans en AB 2019/448, m.nt.
H.D. Tolsma en R.A.G. de Jonge, r.o. 5.4 en ABRvS 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3423, r.o. 5.1).

Dit lijkt overigens niet geheel te rijmen met een overweging uit een uitspraak van latere datum. Hoewel de Afdeling dat niet
uitdrukkelijk heeft overwogen in die uitspraak, is het feit dat een besluit zal leiden tot een vermindering van de
milieugevolgen voor een appellant ook een omstandigheid die van belang is om te bepalen of de appellant als
belanghebbende kan worden aangemerkt (ABRvS 2 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3317, r.o. 3.3-3.4).

7. Ecologie

In de rechtspraak wordt onderscheid gemaakt tussen hetgeen de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb)
toestaat en het project waarvoor die ontheffing bedoeld is. Bij de beoordeling of een natuurlijk persoon belanghebbende is
bij een ontheffing voor soortenbescherming die op grond van de Wnb is verleend, is de ruimtelijke uitstraling van het project
dat mede door de ontheffing mogelijk wordt gemaakt niet van belang. Bepalend is of de handeling waarvoor de Wnb-
ontheffing is verleend ruimtelijke uitstraling heeft op de woon- en leefomgeving van de appellanten (zie ABRvS 17 april
2019, ECLI:NL:RVS:2019:1258, TBR 2019/95, m.nt. M. Rus-van der Velde en M.W. Holtkamp, r.o. 12.2). Een Wnb-
ontheffing heeft een beperkte ruimtelijke uitstraling omdat deze niet gaat over de bescherming van gebieden, maar over de
bescherming van soorten (ABRvS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:296, BR 2019/51, m.nt. H.J. Breeman en A.
Mazzola, r.o. 11.1).

Als wordt opgekomen tegen een besluit vanwege de gevolgen van het besluit op Natura 2000-gebieden, dan moet het gaan
om gebieden die deel uitmaken van de directe leefomgeving van de appellant. Als daarvan geen sprake is, dan kan hij aan
de mogelijke gevolgen van de vergunningverlening voor die gebieden geen belanghebbendheid ontlenen. Kilometers
afstand tussen woning en natuurgebied is bijvoorbeeld onvoldoende (zie ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:254,
r.o. 3.7.1).

8. Afsluitend

Hoewel we hebben getracht om een lijn in de rechtspraak ten aanzien van ‘gevolgen van enige betekenis’ te ontdekken, is
dat slechts beperkt gelukt. Er zijn weliswaar duidelijke aanknopingspunten om te bepalen wanneer iemand belanghebbende
is bij een besluit met een ruimtelijke impact, maar het zal volgens ons steeds van geval tot geval moeten worden bezien of
die persoon daadwerkelijk kan worden ontvangen in zijn of haar beroep of bezwaar. De vraag is of dit voldoende
rechtszeker is.

Voor windturbineprojecten heeft de Afdeling een duidelijke grens getrokken met een slag om de arm voor
uitzonderingsgevallen. Het lijkt ons voor de praktijk (en de rechtszekerheid) goed als de Afdeling ook voor andere projecten
een dergelijke standaardregel introduceert. Misschien zou een standaardregel voor binnenstedelijke ontwikkelingen kunnen
zijn dat iemand slechts belanghebbende is bij een besluit omtrent een project als (1) hij direct zicht op het project heeft of (2)
hij op een afstand niet groter dan 10 keer (of een ander getal) de hoogte van de ruimtelijke ontwikkeling woont. Of in geval
van milieugevolgen dat een persoon pas belanghebbende is als het voorgenomen project kan leiden tot minimaal X dB
geluidemissie op de gevel van de woning van die persoon of Y odour units per kubieke meter lucht op het perceel van die
persoon. Zulke vuistregels zouden voor de praktijk erg waardevol zijn. Bij ‘twijfelgevallen’ (zoals bewoners op een afstand
van ongeveer 150 meter tot een project) is het nu onzeker of het wel zinvol is om rechtsmiddelen in te stellen. Dergelijke
onzekerheid zou verminderd kunnen worden.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D3454E&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 16-04-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 5/6

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D3454E&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


 
Voetnoten
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