Tilburg University

Twee uitspraken handhavingsplicht Natuurbeschermingswet 1998
Verschuuren, J.M.

Publication date:
2009
Document Version
Early version, also known as pre-print
Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Verschuuren, J. M., (2009). Twee uitspraken handhavingsplicht Natuurbeschermingswet 1998, No. 76-77, Jan
24, 2009. (Milieu & recht; Vol. 36(8), No. p. 525-529).

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 18. Jun. 2021
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Nbw 1998 19d lid 1
Ten onrechte afwijzing handhavingsverzoek milieuorganisaties
tegen afvoer mosselen vanaf kweekpercelen in de Waddenzee
naar de Oosterschelde zonder vergunning ingevolge art. 19d lid
1 Nbw 1998. Afvoer is vergunningplichtig. De minister is
bevoegd handhavend op te treden. Het bestuursorgaan moet in
beginsel van deze bevoegdheid gebruik maken. Geen concreet
zicht op legalisatie omdat de totstandkomingsprocedure van het
beheersplan voor de Waddenzee ten tijde van het bestreden
besluit nog geen aanvang had genomen.

Appellanten

Vogelbescherming Nederland, te Zeist,
Waddenvereniging, te Harlingen
Faunabescherming, te Amstelveen
Stichting WAD, te Groningen

Verweerder

Minister van LNV

ABRvS (m.nt. JV onder nr..)
24 december 2008; 200707566/1
(Mrs. M.G.J. Parkins-de Vin, J.A.W. Scholten-Hinloopen, S.J.E. Horstink-von
Meyenfeldt)
Nbw 1998 19d lid 1
Ten onrechte afwijzing handhavingsverzoek milieuorganisaties tegen afvoer mosselen
vanaf kweekpercelen in de Waddenzee naar de Oosterschelde zonder vergunning
ingevolge art. 19d lid 1 Nbw 1998. Afvoer is vergunningplichtig. De minister is
bevoegd handhavend op te treden. Het bestuursorgaan moet in beginsel van deze
bevoegdheid gebruik maken. Geen concreet zicht op legalisatie omdat de
totstandkomingsprocedure van het beheersplan voor de Waddenzee ten tijde van het
bestreden besluit nog geen aanvang had genomen.
Vogelbescherming Nederland, te Zeist
Waddenvereniging, te Harlingen
Faunabescherming, te Amstelveen
Stichting WAD, te Groningen
tegen
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
1. Procesverloop
Bij besluit van 1 augustus 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (hierna: de minister) het verzoek van de Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Vogels, de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, de Stichting
Faunabescherming en de Stichting WAD (hierna: de Vogelbescherming en anderen) om
in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 handhavend op te treden tegen afvoer

van mosselen vanaf kweekpercelen in de Waddenzee naar de Oosterschelde,
afgewezen.
Bij besluit van 14 september 2007 heeft de minister het door de Vogelbescherming en
anderen hiertegen gemaakte bezwaar deels gegrond verklaard en onder verbetering van
de motivering het besluit van 1 augustus 2006 gehandhaafd.
Tegen dit besluit hebben de Vogelbescherming en anderen bij brief, bij de Raad van
State ingekomen op 30 oktober 2007, beroep ingesteld.
(...)
2. Overwegingen
2.1. Ter zitting heeft de minister betoogd dat de Stichting Faunabescherming en de
Stichting WAD, gelet op de uitspraken van de Afdeling van 1 oktober 2008 inzake
200707921/1, 200709094/1 en 200801150/1, niet kunnen worden aangemerkt als
belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2, van de Algemene wet bestuursrecht.
Daartoe heeft de minister aangevoerd dat de feitelijke werkzaamheden van beide
stichtingen louter bestaan uit het in rechte opkomen tegen besluiten.
2.1.1. Blijkens artikel 2 van haar statuten heeft de Stichting Faunabescherming tot doel
de bevordering van een ethisch en wetenschappelijk verantwoord beleid en beheer van
met name de in het wild levende fauna. Het werkterrein van de stichting is Nederland,
maar kan zich bij uitzondering - ook uitstrekken tot buiten de landsgrenzen.
2.1.2. De feitelijke werkzaamheden van de stichting bestaan blijkens de website van de
stichting (www.faunabescherming.nl) onder meer uit het voeren van overleg met en het
informeren van mensen uit de politiek, overheid en media om een tegenwicht te bieden
tegen de invloed van jagers en hun organisaties met betrekking tot faunabeheer en
natuurbescherming, het uitvoeren van inspecties en inventarisaties in het veld om
misstanden met betrekking tot de jacht en met betrekking tot het welzijn van in het wild
levende dieren op te sporen en te rapporteren, het uitgeven van een tijdschrift en het
verzorgen van brochures. De stichting heeft donateurs en sympathisanten, die tevens als
waarnemer veldgegevens kunnen verzamelen.
2.1.3. De Afdeling is gezien de doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van oordeel
dat de Stichting Faunabescherming door het bestreden besluit rechtstreeks wordt
getroffen in een belang dat zij in het bijzonder behartigt. Gelet op het bovenstaande moet
de Stichting Faunabescherming als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste en
derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht worden aangemerkt.
2.1.4. Blijkens artikel 2 van de statuten van de Stichting WAD heeft de stichting tot doel
het duurzaam beschermen van natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie,
geologische gesteldheid en milieu in de Waddenzee, de waddeneilanden, het noordelijk
kleigebied en de Noordzee-kustzone, en al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord; het verstrekken van
informatie en het verspreiden van kennis over natuur, landschap, cultuurhistorie,
archeologie, geologische gesteldheid en milieu in de Waddenzee, de waddeneilanden,
het noordelijk kleigebied en de Noordzee-kustzone; het stimuleren van
wetenschappelijke kennis over natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie,
geologische gesteldheid en milieu in de Waddenzee, de waddeneilanden, het noordelijk
kleigebied en de Noordzee-kustzone.
2.1.5. Ter zitting is door de vertegenwoordiger van de Stichting WAD verklaard dat de
stichting met andere organisaties is betrokken bij het opstellen van de beleidsvisie "Het tij
gekeerd", waarin een herstelplan voor de Waddenzee is geformuleerd, dat de stichting
verder onder meer ten behoeve van de Waddenzee acties organiseert en dat de stichting
betrokken is bij het Waddenfonds, dat ziet op de verdeling van gelden voor extra
investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch
gebied.
2.1.6. De Afdeling is gezien de doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van oordeel
dat de Stichting WAD door het bestreden besluit rechtstreeks wordt getroffen in een
belang dat zij in het bijzonder behartigt. Gelet op het bovenstaande moet de Stichting
WAD als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Algemene
wet bestuursrecht worden aangemerkt.
2.2. De Vogelbescherming en anderen stellen dat de minister ten onrechte niet

handhavend heeft opgetreden tegen de verplaatsing van mosselen naar de Zeeuwse
percelen in 2006. Volgens De Vogelbescherming en anderen mocht de minister er niet
vanuit gaan dat concreet zicht op legalisatie aanwezig was. Bovendien kon de minister
op grond van objectieve gegevens niet uitsluiten dat de verplaatsing van de mosselen
significante gevolgen heeft voor het gebied, zodat een passende beoordeling diende te
worden gemaakt. In deze passende beoordeling dienen de voorjaars- en de
najaarvisserij en de transporten naar Zeeland als één project te worden beschouwd, ten
behoeve waarvan ook één vergunning verleend dient te worden. De minister heeft voorts
miskend dat niet slechts bezien diende te worden of er vanwege de transporten
voldoende voedsel resteert voor het aantal eidereenden dat daadwerkelijk in de winter
van 2006/2007 in de Waddenzee overwintert. De Waddenzee moet volgens de
Vogelbescherming en anderen voldoende voedsel herbergen voor het hersteldoel van
115.000 tot 140.000 eidereenden, dan wel voor het langjarig gemiddelde aantal van
119.000 eidereenden.
2.3. De minister heeft zich in het besluit op bezwaar op het standpunt gesteld dat sprake
is van een vergunningplicht, omdat het afvoeren van de mosselen van invloed is op de
voedselvoorraad van de eidereend in de Waddenzee en dus een verstorend effect kan
hebben op deze soort. De minister heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat van
handhavend optreden kon worden afgezien, omdat concreet zicht op legalisatie
aanwezig was. In verband hiermee heeft hij gewezen op het voornemen deze afvoer als
bestaand gebruik op te nemen in een beheersplan als bedoeld in artikel 19d, tweede lid,
van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbwet 1998), waardoor de
vergunningplicht zou komen te vervallen.
In afwachting van het vaststellen van een beheersplan ziet de minister geen aanleiding
handhavend op te treden, tenzij sprake zou zijn van een ecologisch urgent geval. Deze
situatie deed zich volgens de minister in dit geval niet voor, omdat de afvoer van de
mosselen naar zijn verwachting niet zou leiden tot een voedseltekort voor de eidereend
en de toppereend in de winter van 2006/2007.
2.4. Ingevolge artikel 19d, eerste lid, van de Nbwet 1998, voor zover hier van belang, is
het verboden om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden
voorschriften van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de
minister), projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten
die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de
habitats van soorten in een op grond van artikel 10a, eerste lid, aangewezen gebied of
een gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in
artikel 12, derde lid, kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de
soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen
zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het
desbetreffende gebied kunnen aantasten.
Ingevolge artikel 19d, tweede lid, is het verbod bedoeld in het eerste lid niet van
toepassing op het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen
overeenkomstig een beheersplan als bedoeld in artikel 19a of artikel 19b van de Nbwet
1998.
2.4.1. De minister is er met juistheid van uitgegaan dat de afvoer van mosselen van de
kweekpercelen in de Waddenzee naar de Oosterschelde een handeling betreft die
ingevolge artikel 19d, eerste lid, van de Nbwet 1998 vergunningplichtig is. De Afdeling
stelt vast dat deze vergunningplicht tussen partijen niet langer in geschil is. Vast staat dat
van augustus 2006 tot december 2006 mosselen vanaf de kweekpercelen in de
Waddenzee zijn afgevoerd naar de Oosterschelde, zonder dat de daartoe ingevolge
artikel 19d, eerste lid, van de Nbwet 1998 vereiste vergunning was verleend. De minister
was derhalve bevoegd ter zake handhavend op te treden.
2.4.2. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van
overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met
bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze
bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van
het bestuursorgaan worden gevergd dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien
concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig

onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in
die concrete situatie behoort te worden afgezien.
2.4.3. Ten aanzien van de vraag of sprake was van bijzondere omstandigheden op grond
waarvan behoorde te worden afgezien van handhaving, overweegt de Afdeling dat de
minister aan zijn standpunt ter zake niet ten grondslag kon leggen, dat de jaarlijkse
afvoer van mosselen vanuit de Waddenzee naar de Oosterschelde naar verwachting zal
worden opgenomen in een beheersplan als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, van de
Nbwet 1998, waardoor de vergunningplicht voor deze activiteit zou komen te vervallen.
Bij dit oordeel betrekt de Afdeling dat de totstandkomingsprocedure van een dergelijk
beheersplan voor de Waddenzee ten tijde van het nemen van het bestreden besluit nog
geen aanvang had genomen.
Nu de vergunningplicht van artikel 19d, eerste lid, van de Nbwet 1998 ten tijde van het
nemen van het bestreden besluit onverkort van kracht was, kon de minister evenmin van
handhavend optreden afzien, omdat volgens hem van een ecologisch urgente situatie
geen sprake was.
Voor zover de minister ter zitting nog heeft gewezen op een voorgenomen wijziging van
de Nbwet 1998, op grond waarvan de vergunningplicht voor de jaarlijkse afvoer naar zijn
opvatting met ingang van 1 januari 2009 vervalt, overweegt de Afdeling dat het
desbetreffende wetsvoorstel op 14 mei 2007 aan de Tweede Kamer is aangeboden
(Kamerstukken II, 2006/2007, 31038, 1). Daargelaten de vraag of de afvoer van
mosselen vanuit de Waddenzee naar de Oosterschelde in 2006 al als nietvergunningplichtig in de zin van voornoemd wetsvoorstel kan worden aangemerkt, is de
Afdeling van oordeel dat de indiening van voornoemd wetsvoorstel onvoldoende
aanknopingspunten biedt voor het oordeel, dat ten tijde van het nemen van het
bestreden besluit op 14 september 2007, sprake was van een concreet zicht op
legalisatie van de afvoer van mosselen vanuit de Waddenzee naar de Oosterschelde
tussen augustus en december 2006.
2.5. Uit het vorenstaande volgt dat het bestreden besluit niet berust op een deugdelijke
motivering. Het beroep is gegrond, zodat het bestreden besluit wegens strijd met artikel
7:12 van de Algemene wet bestuursrecht dient te worden vernietigd. Gelet hierop
behoeven de overige bezwaren geen bespreking.
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Nbw 1998 art. 19d lid 1
Dwangsom vanwege houden van een varkenshouderij zonder
vergunning ingevolge art. 19d lid 1 Nbw 1998. GS is bevoegd
handhavend op te treden. Het bestuursorgaan moet in beginsel
van deze bevoegdheid gebruik maken. Geen concreet zicht op
legalisatie omdat inrichting in gebruik was zonder luchtwasser
die is omschreven in inmiddels aangevraagde vergunning. Ook
voorgenomen generieke vrijstelling bood geen concreet zicht op
legalisatie omdat dit beleid in strijd is met de Habitatrichtlijn.
Ten behoeve van saldering verkregen depositierechten doen niet
af aan de vergunningplicht. Nu GS de begunstigingstermijn
heeft verlengd met het oog op plaatsing van de luchtwasser kan
niet worden betoogd dat de begunstigingstermijn onevenredig
bezwarend is.

Appellanten

De Heensehoeve bv, te Reusel

Verweerder

GS van Zuid-Holland

ABRvS (m.nt. JV)
14 januari 2009; 200707325/1
(Mrs. P.J.J. van Buuren, M.W.L. Simons-Vinckx, P.J.A.M. Broekman)
Nbw 1998 art. 19d lid 1
Dwangsom vanwege houden van een varkenshouderij zonder vergunning ingevolge
art. 19d lid 1 Nbw 1998. GS is bevoegd handhavend op te treden. Het bestuursorgaan
moet in beginsel van deze bevoegdheid gebruik maken. Geen concreet zicht op
legalisatie omdat inrichting in gebruik was zonder luchtwasser die is omschreven in
inmiddels aangevraagde vergunning. Ook voorgenomen generieke vrijstelling bood
geen concreet zicht op legalisatie omdat dit beleid in strijd is met de Habitatrichtlijn.
Ten behoeve van saldering verkregen depositierechten doen niet af aan de
vergunningplicht. Nu GS de begunstigingstermijn heeft verlengd met het oog op
plaatsing van de luchtwasser kan niet worden betoogd dat de begunstigingstermijn
onevenredig bezwarend is.
De Heensehoeve bv, te Reusel,
Tegen
college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland
1. Procesverloop
Bij besluit van 15 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland
(hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De
Heensehoeve B.V. (hierna: de Heensehoeve) een last onder dwangsom opgelegd
vanwege het zonder vergunning als bedoeld in artikel 19d van de
Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) houden van een varkenshouderij aan
de Heensedijk 16b te De Heen.
(...)
2. Overwegingen
2.1. Bij het besluit van 15 mei 2007 heeft het college de Heensehoeve de last opgelegd
dat zij uiterlijk binnen 20 weken na de datum van dit besluit haar inrichting aan de
Heensedijk 16b te De Heen sluit en gesloten houdt, haar activiteiten aldaar, bestaande
uit het mesten van varkens en het opslaan van dierlijke mest, beëindigt en beëindigd
houdt en voorts de binnen de inrichting aanwezige varkens, afvalstoffen en meststoffen
op rechtens toegestane wijze afvoert. Verder is in dit besluit aangegeven dat als de
Heensehoeve niet binnen de gestelde termijn aan vorenvermelde last voldoet, zij vanaf
het verstrijken van die termijn een dwangsom verschuldigd is van € 20.000,00 per week
dat dit voortduurt, met een maximum van € 200.000,00.
Bij het bestreden besluit heeft het college het besluit van 15 mei 2007 gehandhaafd, met
dien verstande dat de varkenshouderij zoals deze ten tijde van het nemen van het
bestreden besluit in gebruik was, dient te worden beëindigd, waarbij de aanvankelijk
gestelde termijn van 20 weken is verlengd.
Niet in geschil is dat ten tijde van het nemen van het bestreden besluit in de inrichting
varkens werden gehouden nabij het Krammer-Volkerak. Voorts is niet in geschil dat de
Heensehoeve destijds niet beschikte over de daarvoor vereiste vergunning krachtens
artikel 19d van de Nbw 1998.
Het college was derhalve bevoegd ter zake handhavend op te treden. Gelet op het
algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een
last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten
maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit
te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan

handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen
belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.
2.2. De Heensehoeve betoogt dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft
gesteld dat geen concreet zicht op legalisatie bestaat, nu zij voor haar activiteiten een
vergunning krachtens artikel 19d van de Nbw 1998 heeft aangevraagd. Bovendien heeft
het college bij het nemen van het bestreden besluit ten onrechte niet in aanmerking
genomen dat de ammoniakdepositie van de varkenshouderij zoals deze in gebruik is,
voldoet aan de normen volgens het 'Toetsingskader ammoniak en Natura 2000' (hierna:
het toetsingskader), zo voert de Heensehoeve aan.
2.2.1. Volgens het college ziet de vergunningaanvraag op het in bedrijf zijn van de
varkenshouderij met een chemische luchtwasser met een verwijderingsrendement van
95% in combinatie met het 'Intelligent Clean Ventilation-systeem' (hierna: I.C.V.systeem). Omdat deze voorzieningen nog niet zijn aangebracht, is geen sprake van een
concreet zicht op legalisatie van de varkenshouderij zoals deze thans in gebruik is, aldus
het college. Volgens het college overtreedt de Heensehoeve artikel 19d van de Nbw
1998, daargelaten of de Heensehoeve zou voldoen aan het door haar aangehaalde
toetsingskader. Daarom blijft een vergunning vereist, aldus het college.
2.2.2. Niet in geschil is dat de varkenshouderij ten tijde van het nemen van het bestreden
besluit in werking was zonder dat de luchtwasser is geïnstalleerd die is omschreven in de
vergunningaanvraag van de Heensehoeve. Derhalve biedt deze vergunningaanvraag
geen concreet zicht op legalisatie van de varkenshouderij zoals deze ten tijde van het
nemen van het bestreden besluit in werking was.
Wat betreft het betoog dat het toetsingskader concreet zicht biedt op legalisatie, is het
volgende van belang. Ten tijde van het nemen van het bestreden besluit was een
ontwerp aanhangig voor een algemene maatregel van bestuur waarmee werd beoogd
onder voorwaarden een generieke vrijstelling van de vergunningplicht uit de Nbw 1998 te
verlenen voor de ammoniakuitstoot die afkomstig is van een veehouderijbedrijf, indien
aan het toetsingskader werd voldaan. Dit toetsingskader houdt, voor zover hier van
belang, in dat vergunning voor een uitbreiding van een bestaande veehouderij in de
nabijheid van een Natura 2000-gebied kan worden verleend indien de
ammoniakdepositie door de veehouderij op de dichtstbijzijnde rand van het gebied niet
meer bedraagt dan 5% van de kritische depositiewaarde van het gebied. In dat geval
wordt ervan uitgegaan dat de uitbreiding geen significante negatieve gevolgen voor het
gebied heeft. Ter onderbouwing van dit uitgangspunt wordt verwezen naar het rapport
'Onderzoek naar de ammoniakdepositie op 5 habitatgebieden ten behoeve van het
interim toetsingskader Natura 2000 en Ammoniak' van Alterra, gepubliceerd op 15 mei
2007 (hierna: het rapport). Zoals de Afdeling in haar uitspraak van 24 september 2008,
nr. 200708180/1 heeft geoordeeld, kan op grond van het rapport niet met voldoende
zekerheid worden gesteld dat een uitbreiding van een bestaande veehouderij in de
nabijheid van een natuurgebied geen significante negatieve gevolgen voor dat gebied
heeft indien de ammoniakdepositie door de veehouderij op de dichtstbijzijnde rand van
het gebied niet meer bedraagt dan 5% van de kritische depositiewaarde. De enkele
omstandigheid dat de ammoniakdepositie van de varkenshouderij minder bedraagt dan
5% van de kritische depositiewaarde van het Krammer-Volkerak leidt dan ook niet tot het
oordeel dat moet worden aangenomen dat concreet zicht op legalisatie bestaat ten
aanzien van de varkenshouderij zoals deze ten tijde van het bestreden besluit in werking
was.
Voor het overige heeft de Heensehoeve niet bestreden dat geen sprake is van concreet
zicht op legalisatie van de varkenshouderij zoals deze in werking was ten tijde van het
bestreden besluit.
2.3. De Heensehoeve wijst daarnaast op de verwerving van depositierechten van een
andere onderneming, waarmee zij haar ammoniakdepositie deels beoogt te
compenseren, de zogenoemde saldering. De Heensehoeve voert aan dat uit het door
haar overgelegde deel van het rapport "Geur-, ammoniak- en Blk- onderzoek" (Royal
Haskoning, 10 juli 2007) blijkt dat deze saldering ertoe leidt dat de situatie voor het
Krammer-Volkerak per saldo zal verbeteren.
2.3.1. Het college stelt zich op het standpunt dat eventuele saldering niet afdoet aan de

plicht voor de Heensehoeve om een vergunning krachtens artikel 19d van de Nbw 1998
aan te vragen. In de huidige situatie, zonder luchtwasser, heeft de ammoniakdepositie
van de Heensehoeve immers een verslechterend en verstorend effect op de kwaliteit van
de habitats op het Krammer-Volkerak en op de soorten waarvoor dat gebied is
aangewezen, aldus het college.
2.3.2. In het door de Heensehoeve overgelegde deel van voornoemd onderzoeksrapport
is de ammoniakdepositie van de Heensehoeve berekend na saldering met de volgens
haar aangekochte depositierechten, uitgaande van diverse mogelijkheden om de
ammoniakdepositie te reduceren met gebruikmaking van een chemische luchtwasser. Uit
dit rapport blijkt niet hoeveel de ammoniakdepositie bedraagt na saldering, uitgaande van
de depositie van de varkenshouderij zoals deze in werking was ten tijde van het
bestreden besluit. Het college heeft in deze gegevens dan ook geen aanleiding hoeven
zien om het bezwaar van de Heensehoeve gegrond te verklaren.
2.4. Tot slot voert de Heensehoeve aan dat het college bij het nemen van het bestreden
besluit ten onrechte niet heeft bezien of het besluit tot handhaving van 15 mei 2007
onevenredig bezwarend is.
2.4.1. Volgens het college blijkt uit de verlenging van de begunstigingstermijn dat het
besluit om handhavend op te treden jegens de Heensehoeve niet onevenredig
bezwarend is.
2.4.2. Bij het bestreden besluit is de termijn die de Heensehoeve is gesteld om te
voldoen aan de oplegde last, verlengd tot de dag waarop de chemische luchtwasser met
een verwijderingsrendement van 95% gecombineerd met het I.C.V.-systeem moet zijn
aangebracht die worden voorgeschreven in de door het college te verlenen vergunning
krachtens de Nbw 1998. Gelet op de verlenging van de begunstigingstermijn en de wijze
waarop die is vormgegeven, faalt het betoog van de Heensehoeve dat niet is bezien of
handhavend optreden in dit geval onevenredig is. Dat het aanbrengen van de chemische
luchtwasser ook samenhangt met een lopende vergunningaanvraag in het kader van de
Wet milieubeheer, zoals de Heensehoeve ter zitting heeft aangevoerd, doet daar niet aan
af, mede gezien de hiervoor genoemde ruime begunstigingstermijn.
2.5. De conclusie is dat hetgeen de Heensehoeve heeft aangevoerd geen aanleiding
geeft voor het oordeel dat het college haar bezwaar ten onrechte ongegrond heeft
verklaard.
NOOT
1. In mijn stapel jurisprudentie over de Nbw 1998 die ik regelmatig doorloop op zoek naar
uitspraken die interessant zijn om in Milieu en Recht te publiceren, kom ik steeds meer
handhavingszaken tegen. Zonder daarnaar systematisch onderzoek te hebben gedaan,
lijkt het erop dat de expliciete erkenning van de beginselplicht om te handhaven ook in
het natuurbeschermingsrecht een steeds grotere invloed krijgt. Hierboven staan twee, vrij
willekeurig gekozen, uitspraken waarin die handhavingsplicht centraal staat. Ze geven
volgens mij goed aan dat de handhaving van de Nbw-vergunning niet langer iets is dat er
maar een beetje bij hangt, maar volwaardige aandacht vraagt van het bevoegd gezag.
2. De eerste uitspraak, van 24 december 2008, gaat over de afwijzing van een handhavingsverzoek dat door vier milieuorganisaties was gericht aan de Minister van LNV
vanwege het in 2006 zonder vereiste Nbw-vergunning afvoeren van mosselen uit de
Waddenzee naar de Oosterschelde. Hoewel de Minister erkende dat een vergunning
vereist was en niet was verleend, vond zij dat er uitzicht op legalisatie bestond en
bovendien dat er geen sprake was van een ‘ecologisch urgent geval’. Dit laatste blijkt
totaal niet relevant te zijn. Er bestaat een beginselplicht om te handhaven, welke plicht
alleen niet hoeft te worden uitgevoerd indien er bijzondere omstandigheden aanwezig
zijn, welke omstandigheden zijn: concreet zicht op legalisatie, of onevenredigheid van
handhavend optreden in verhouding tot de daarmee te dienen belangen in het concrete
geval. De twee legalisatiemogelijkheden die worden aangevoerd worden echter allebei
door de Afdeling als niet voldoende concreet afgewezen. Het argument dat de activiteit in
het beheersplan geregeld zou gaan worden, waardoor de vergunningplicht zou komen te

vervallen, gaat niet op omdat er nog helemaal geen beheersplan voor de Waddenzee in
procedure was. Het argument dat er een wetsvoorstel aanhangig was in de Tweede
Kamer waarin bestaand gebruik, dat niet als een vergunningplichtig project kan worden
gekenmerkt, niet onder de vergunningplicht van art. 19d valt, gaat evenmin op. Als dit
wetsvoorstel al in 2009 in werking zou gaan treden, dan laat dat onverlet dat in 2006 de
vergunningplicht wel bestond en het uitzicht op legalisatie toen nog niet echt aanwezig
was. Bovendien is maar helemaal de vraag of deze activiteit onder het, inmiddels in
werking getreden (Stb. 2009, 18 en 23), nieuwe artikel 19d lid 3 valt. Gezien het arrest
van het HvJEG inzake de kokkelvisserij lijkt me deze activiteit nog altijd een project in de
zin van art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn, welk project dus niet kan worden vrijgesteld van de
vergunningplicht.
3. In de tweede uitspraak, van 14 januari 2009, was door het bevoegd gezag wel handhavend opgetreden tegen het handelen zonder vereiste Nbw-vergunning. In dit geval
betrof het een varkenshouderij nabij het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. Ook in
deze zaak begint de Afdeling met het centraal plaatsen van de handhavingsplicht, en
opnieuw draait het vooral om de vraag of er zicht op legalisatie bestond ten tijde van het
nemen van het besluit. Ook in deze zaak luidt de conclusie dat dit niet het geval is. Het
argument dat er inmiddels een vergunning is aangevraagd waarin een luchtwasser wordt
voorgesteld die de ammoniakemissie flink zou moeten beperken gaat niet op omdat de
betreffende luchtwasser ten tijde van het besluit nog niet was aangebracht. Zelfs
verlenging van de begunstigingstermijn met het oog hierop (met 20 weken!) is door het
bedrijf niet benut. Het argument dat er een generiek vrijstellingsbeleid in de maak was
waar dit bedrijf van zou kunnen profiteren wordt niet aanvaard omdat dat beleid in strijd is
geacht met de Habitatrichtlijn (ABRvS 24 september 2008, M en R 2008/10, nr. 104,
m.nt. De Bruin). Ook het derde argument, namelijk dat inmiddels depositierechten zijn
verworven waardoor, in combinatie met de luchtwasser, uitzicht op legalisatie zou
bestaan, gaat niet op. Het bedrijf kon niet duidelijk maken hoeveel de ammoniakdepositie
bedraagt na saldering, en bovendien speelt hier ook het probleem dat die luchtwasser
wordt opgevoerd terwijl die nog niet was geïnstalleerd. Het bedrijf voert ook nog aan dat
GS niet heeft bekeken of het besluit onevenredig bezwaren zou zijn, maar daarmee
wordt korte metten gemaakt nu GS juist de begunstigingstermijn flink heeft verlengd om
het bedrijf de kans te geven de luchtwasser aan het brengen.
Verschuuren

