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Titel: Twee uitspraken Nbw 1998 vergunningverlening bestaande veehouderij 
 
 
Instantie: ABRvS 
Datum; rolnummer: 1 december 2010; 200905542/1/R2 
Annotatie: Verschuuren 
Rechters: Mrs. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, J.A. Hagen, J. Hoekstra 
Vindplaatsen elders - zo (veel) 
mogelijk: 

LJN: BO5722 

  
Wetsartikelen Nbw 1998 art. 19d, 19e, 19f
Samenvatting uitspraak Weigering  Nbw 1998 vergunning aan bestaande veehouderij. 

In casu geen sprake van bestaand gebruik omdat sprake is van 

de bouw van twee nieue stallen en een gewijzigd veebestand. 

Of de depositie gelijk blijft dan wel afneemt is niet van belang. 

Beroep op bestaande rechten geldt alleen rechten die 

bestonden voor projecten voor afloop van de omzettingstermijn 

van de Habitatrichtlijn, te weten 10 juni 1994. De procedure 

van art. 6 lid 3 en lid 4 Habitatrichtlijn geldt evenmin voor 

projecten waarvoor toestemming was verleend voor de datum 

van vaststelling van de lijst van gebieden van communautair 

belang. Voor Vogelrichtlijngebieden is de datum van van kracht 

worden van de aanwijziging bepalend. Hieruit volgt dat bij de 

toepassing van art. 19e en 19f Nbw 1998 moet worden 

nagegaan of een milieuvergunning is verleend ten behoeve van 

het bedrijf voor het van kracht worden van de aanwijzing van 

het gebied als speciale beschermingszone op grond van de 

Vogelrichtlijn. De Afdeling loopt niet vooruit op de gevolgen 

van weer een nieuwe wetswijziging van de Nbw 1998.  

  
Verzoekers vergunningaanvrager 
 En 
Verweerder GS van Noord-Brabant 
 
 
ABRvS (m.nt. JV) 
1 december 2010; 200905542/1/R2; LJN: BO5722 
Mrs. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, J.A. Hagen, J. Hoekstra 

 

Nbw 1998 art. 19d, 19e, 19f 

Weigering  Nbw 1998 vergunning aan bestaande veehouderij. In casu geen sprake van 
bestaand gebruik omdat sprake is van de bouw van twee nieue stallen en een gewijzigd 
veebestand. Of de depositie gelijk blijft dan wel afneemt is niet van belang. Beroep op 
bestaande rechten geldt alleen rechten die bestonden voor projecten voor afloop van de 
omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn, te weten 10 juni 1994. De procedure van art. 6 lid 
3 en lid 4 Habitatrichtlijn geldt evenmin voor projecten waarvoor toestemming was verleend 



voor de datum van vaststelling van de lijst van gebieden van communautair belang. Voor 
Vogelrichtlijngebieden is de datum van van kracht worden van de aanwijziging bepalend. 
Hieruit volgt dat bij de toepassing van art. 19e en 19f Nbw 1998 moet worden nagegaan of 
een milieuvergunning is verleend ten behoeve van het bedrijf voor het van kracht worden van 
de aanwijzing van het gebied als speciale beschermingszone op grond van de Vogelrichtlijn. 
De Afdeling loopt niet vooruit op de gevolgen van weer een nieuwe wetswijziging van de Nbw 
1998. 

 
Uitspraak in het geding tussen:  
 
vergunningaanvrager, appellante,  
en  
het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, verweerder.  
 
1. Procesverloop  
Bij besluit van 18 november 2008, nr. 1363957/1478868, heeft het college een vergunning 
ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) geweigerd 
voor het veranderen van het varkensbedrijf aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het bedrijf).  
 
2. Overwegingen  
2.1. Het college heeft een vergunning krachtens de Nbw 1998 geweigerd voor het bedrijf 
aan de [locatie] te [plaats], dat grenst aan het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide 
& De Plateaux (hierna: het Natura 2000-gebied).  
2.2. [appellante] betoogt dat het college de gewijzigde Nbw 1998, met betrekking tot 
bestaand gebruik, niet op correcte wijze bij het besluit heeft betrokken nu het heeft miskend 
dat voor het bedrijf niet langer een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de 
Nbw 1998 is vereist. Zij betoogt dat sprake is van een handeling die op 1 oktober 2005 reeds 
werd verricht en sindsdien niet, althans niet in betekende mate is gewijzigd en dat van deze 
activiteiten geen significante gevolgen zijn te verwachten op het Natura 2000-gebied. In dit 
verband stelt zij dat door de bouw van extra stallen en de gewijzigde huisvesting geen 
sprake is van een wijziging in betekenende mate in relatie bezien tot de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Daarbij wijst [appellante] erop 
dat de ammoniakdepositie drastisch is afgenomen, hetgeen een positieve invloed heeft op de 
instandhoudingsdoelstellingen. Bij het bepalen wat het bestaande gebruik van het bedrijf 
was op 1 oktober 2005 moet worden uitgegaan van de ammoniakemissie van het bedrijf die 
is toegestaan bij de op dat moment geldende vergunning op grond van de Wet milieubeheer, 
aldus [appellante]. Dat was volgens [appellante] de vergunning die is verleend op 12 
augustus 2002.  
[appellante] betoogt voorts dat de aangevraagde situatie binnen de bestaande rechten blijft 
die haar toekomen op grond van eerder verleende milieuvergunningen waarbij dezelfde 
activiteiten ter beoordeling stonden en waarbij rekening is gehouden met de nabijgelegen 
natuurgebieden. Het college heeft volgens haar dan ook miskend dat aan de eerder verleende 
milieuvergunningen rechten kunnen worden ontleend.  
2.3. Het college stelt zich op het standpunt dat [appellante] niet onder de regeling in de Nbw 
1998 voor bestaand gebruik valt, nu haar activiteiten sinds 1 oktober 2005 zijn gewijzigd. 
Hierbij wijst het college erop dat de veestapel van [appellante] is uitgebreid en dat de aard 
van de huisvesting en de voorzieningen om milieugevolgen tegen te gaan zijn gewijzigd.  
Het college stelt zich voorts op het standpunt dat met de eerder verleende vergunningen op 



grond van de Wet milieubeheer geen rekening hoeft te worden gehouden bij het verlenen 
van een vergunning krachtens de Nbw 1998. Er is in zoverre sprake van een nieuwe situatie, 
aldus het college. Het college verwijst in dit verband naar de uitspraken van de Afdeling van 
1 april 2009, in zaken nrs. 200802600/1/R2 en 200807857/1/R2. Volgens het college is niet 
uitgesloten dat er geen significant negatieve gevolgen zijn voor het Natura 2000-gebied, 
afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen hiervan.  
2.4. Het Natura 2000-gebied omvat het gebied Leenderbos en Groote Heide dat bij besluit 
van 24 maart 2000 is aangewezen ter uitvoering van de richtlijn 79/409/EEG (PB L 103 van 
25 april 1979, blz. 0001 - 0018; hierna: Vogelrichtlijn), alsmede het gebied Groote Heide en 
De Plateaux dat bij beschikking van de Europese Commissie van 7 december 2004 
ingevolge de richtlijn 92/43/EEG (PB L 206, van 22 juli 1992, blz. 7; hierna: 
Habitatrichtlijn), is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang. De 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied hebben onder meer betrekking 
op voor verzuring gevoelige habitats en soorten die van die habitats afhankelijk zijn.  
2.5. Ten tijde van het nemen van het bestreden besluit gold de Nbw 1998, zoals die na 
wijziging van kracht is geworden met ingang van 1 februari 2009.  
Ingevolge artikel 1, onder m, van de Nbw 1998 wordt, voor zover hier van belang, onder 
bestaand gebruik als bedoeld in deze wet verstaan:  
1°. iedere handeling die op 1 oktober 2005 werd verricht en sedertdien niet of niet in 
betekenende mate is gewijzigd.  
Ingevolge artikel 1, onder n, van de Nbw 1998 wordt onder Natura 2000-gebied verstaan:  
1°. gebied dat is aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid,  
2°. (……)  
3°. gebied dat voorkomt op de lijst van gebieden van communautair belang, bedoeld in 
artikel 4, tweede lid, van de HRL.  
In artikel 19c, eerste lid, van de Nbw 1998 is bepaald dat in de periode totdat het eerste 
beheerplan voor het desbetreffende Natura 2000-gebied onherroepelijk is geworden de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ervoor zorg draagt dat passende 
maatregelen worden genomen om te voorkomen dat bestaand gebruik de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied verslechtert en dat 
er door bestaand gebruik storende factoren optreden die gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen een significant effect kunnen hebben op de soorten waarvoor 
het gebied is aangewezen.  
Ingevolge artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998, voor zover hier van belang, is het 
verboden zonder vergunning van het college 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 Natura 2000-gebied kunnen 
verslechteren of een significant 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, derde lid, van de Nbw 1998, is het verbod bedoeld in het eerste lid 
niet van toepassing op bestaand gebruik gedurende de periode bedoeld in artikel 19c, eerste 
lid, behoudens indien dat gebruik een project is dat niet direct verband houdt met of nodig is 
voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar dat afzonderlijk of in combinatie met 
andere projecten of plannen significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende 
Natura 2000-gebied.  
Ingevolge artikel 19e, van de Nbw 1998, voor zover hier van belang, houden gedeputeerde 
staten bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, rekening 
met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag 



betrekking heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling kan hebben voor een Natura 2000-
gebied.  
Ingevolge artikel 19f, eerste lid, van de Nbw 1998, voor zover hier van belang, maakt de 
initiatiefnemer voor projecten waarover gedeputeerde staten een besluit op een aanvraag 
voor een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, nemen, en die niet direct verband 
houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk
of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kunnen hebben voor 
het desbetreffende gebied, alvorens gedeputeerde staten een besluit nemen, een passende 
beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.  
Ingevolge artikel 19g, eerste lid, van de Nbw 1998, kan, indien een passende beoordeling is 
voorgeschreven op grond van artikel 19f, eerste lid, een vergunning als bedoeld in artikel 
19d, eerste lid, slechts worden verleend indien gedeputeerde staten zich op grond van de 
passende beoordeling ervan hebben verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het gebied 
niet zullen worden aangetast.  
2.6. Op 20 januari 2000 is ten behoeve van het bedrijf een vergunning krachtens de Wet 
milieubeheer verleend voor een veebestand met een ammoniakemissie van in totaal 7094 
kilo per jaar.  
Bij besluit van 12 augustus 2002 is voor de inrichting een revisievergunning krachtens de 
Wet milieubeheer verleend voor een veebestand met een ammoniakemissie van in totaal 
7094 kilo per jaar.  
Bij besluit van 19 september 2005 is een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer 
verleend voor een gewijzigd veebestand met een ammoniakemissie van in totaal 4862,5 kilo 
per jaar.  
Bij besluit van 1 november 2006 is een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer 
verleend voor een gewijzigd veebestand met een ammoniakemissie van in totaal 4840,89 
kilo per jaar.  
Bij besluit van 18 maart 2008 is een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer 
verleend voor een gewijzigd veebestand met een ammoniakemissie van in totaal 4835,86 
kilo per jaar.  
Voor de exploitatie van het bedrijf is niet eerder een vergunning op grond van de Nbw 1998 
dan wel de Natuurbeschermingswet (oud) verleend.  
De aanvraag ziet op de uitbreiding en wijziging van het bedrijf met twee stallen en de 
herinrichting van bestaande stallen. Daarbij zal de veestapel toenemen met 14 stuks 
rundvee, 3888 stuks speenbiggen en 336 zeugen.  
2.7. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 31 maart 2010 in zaak nr. 
200903784/1/R2), voorziet artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998, blijkens de 
bewoordingen van deze bepaling, niet alleen in een vergunningplicht voor projecten maar 
ook in een vergunningplicht voor andere handelingen. Dit betekent dat de vergunningplicht 
mede het bestaande gebruik omvat, een andere handeling, in dit geval de exploitatie van een 
intensieve veehouderij.  
Artikel 19d, derde lid, van de Nbw 1998 gelezen in samenhang met artikel 1, onder m, van 
de Nbw 1998 voorziet echter in een uitzondering op de vergunningplicht in het eerste lid 
voor bestaand gebruik gedurende de periode totdat het eerste beheerplan voor het 
desbetreffende Natura 2000-gebied onherroepelijk is. De Afdeling ziet zich gesteld voor de 
vraag of genoemde uitzondering geldt voor [appellante].  
2.7.1. Uit de hiervoor genoemde uitspraak van 31 maart 2010 in zaak nr. 200903784/1/R2 
volgt dat bij de beoordeling of sprake is van bestaand gebruik bezien moet worden of de 
aanvraag betrekking heeft op de voortzetting van het bedrijf op de wijze en in de omvang 
zoals dat feitelijk bestond op 1 oktober 2005. Anders dan [appellante] stelt is hierbij niet van 



belang of de depositie van het bedrijf op het nabijgelegen Natura 2000-gebied gelijk blijft 
dan wel afneemt ten opzichte van 1 oktober 2005.  
De Afdeling stelt vast dat de in geding zijnde vergunningaanvraag zowel ziet op de 
bestaande exploitatie van het bedrijf van [appellante] als op de bouw van twee nieuwe 
stallen en een gewijzigd veebestand. Nu de aanvraag tevens betrekking heeft op de bouw 
van twee nieuwe stallen en een gewijzigd veebestand is geen sprake van de voortzetting van 
het bedrijf van [appellante] zoals dit bestond op 1 oktober 2005. Gelet op het voorgaande en 
gezien het bepaalde in artikel 19d, eerste en derde lid, gelezen in samenhang met artikel 1, 
onder m, van de Nbw 1998, ziet de vergunningaanvraag niet op bestaand gebruik dat is 
uitgezonderd van de vergunningplicht.  
Het betoog faalt.  
2.8. In verband met het beroep van [appellante] op haar bestaande rechten uit eerdere 
milieuvergunningen, acht de Afdeling het volgende van belang. Uit het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschap (thans: Europese Unie) van 23 maart 2006, C-
209/04, Commissie/Oostenrijk, punten 53-62, (www.curia.europa.eu) en het arrest van 14 
januari 2010, C-226/08, Stadt Papenburg, punt 48, volgt dat indien voor een project voor 
afloop van de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn, te weten op 10 juni 1994, 
toestemming is verleend, de in artikel 6, derde en vierde lid, van de Habitatrichtlijn vervatte 
procedure voor voorafgaande beoordeling van de gevolgen van het project voor het Natura 
2000-gebied niet geldt. De procedure voor voorafgaande beoordeling als bedoeld in artikel 
6, derde en vierde lid, van de Habitarichtlijn is naar het oordeel van de Afdeling evenmin 
van toepassing als voor het project toestemming is verleend voor de datum van vaststelling 
van de lijst van gebieden van communautair belang. Daarbij is in aanmerking genomen dat 
de procedure voor voorafgaande beoordeling, gelet op artikel 4, vijfde lid, van de 
Habitatrichtlijn eerst van toepassing is na de vaststelling van die lijst.  
Hierop bestaat, gelet op artikel 7 van de Habitatrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 4 
van de Vogelrichtlijn, een uitzondering indien het betrokken gebied is aangewezen als 
speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn. Voor speciale 
beschermingszones in de zin van de Vogelrichtlijn, die zijn aangewezen voor afloop van de 
omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn gelden de bepalingen van artikel 6, tweede, derde 
en vierde lid, van de Habitatrichtlijn vanaf 10 juni 1994. Voor speciale beschermingszones 
in de zin van de Vogelrichtlijn, die zijn aangewezen na afloop van de omzettingstermijn van 
de Habitatrichtlijn gelden de bepalingen van artikel 6, tweede, derde en vierde lid, van de 
Habitatrichtlijn vanaf het van kracht worden van de aanwijzing.  
Onder het verlenen van toestemming als hiervoor bedoeld, waarvoor de procedure voor 
voorafgaande beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid, van de 
Habitatrichtlijn niet geldt, moet naar het oordeel van de Afdeling in gevallen als deze de 
vergunning, dan wel de melding, krachtens de Wet milieubeheer of de daaraan 
voorafgaande Hinderwet worden verstaan.  
2.8.1. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat bij de toepassing van de artikelen 19e en 
19f van de Nbw 1998 moet worden nagegaan of een milieuvergunning is verleend ten 
behoeve van het bedrijf voor het van kracht worden van de aanwijzing van het gebied als 
speciale beschermingszone op grond van de Vogelrichtlijn. De Afdeling overweegt dat de 
vergunningaanvraag deels betrekking heeft op een handeling die overeenkomt met de op 20 
januari 2000 krachtens de Wet milieubeheer vergunde andere handeling. Het standpunt van 
het college dat sprake is van een nieuwe situatie waarbij geen rekening hoeft te worden 
gehouden met de eerder verleende milieuvergunning is gelet hierop dan ook onjuist. Hierbij 
merkt de Afdeling op dat de door het college aangehaalde uitspraken van 1 april 2009 
betrekking hebben op de Nbw 1998 zoals deze gold voor 1 februari 2009. Het bestreden 
besluit is echter van 16 juni 2009. Gelet op het voorgaande heeft het college de artikelen 19e 



en 19f van de Nbw 1998 op onjuiste wijze toegepast. Het beroep is reeds hierom gegrond, 
zodat het bestreden besluit wegens strijd met deze artikelen dient te worden vernietigd. In 
verband hiermee gaat de Afdeling voorbij aan de overgelegde depositieberekeningen en 
behoeven de overige beroepsgronden geen bespreking.  
2.9. De Afdeling ziet geen aanleiding te onderzoeken of de rechtsgevolgen van het 
vernietigde besluit in stand kunnen blijven of dat zelf in de zaak kan worden voorzien, nu op 
31 maart 2010 de Nbw 1998 wederom is gewijzigd en ten aanzien van de eventuele 
gevolgen van die wetswijziging voor het te nemen besluit op bezwaar eerst een standpunt 
van het college noodzakelijk is.  
 
[NOOT ONDER VOLGENDE UITSPRAAK] 

 
Instantie: ABRvS 
Datum; rolnummer: 1 september 2010; 200905018/1/R2 
Annotatie: Verschuuren 
Rechters: Mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, G.N. Roes, J.C. Kranenburg 
Vindplaatsen elders - zo (veel) 
mogelijk: 

LJN: BN5737 

  
Wetsartikelen Nbw 1998 art. 19d, 19e, 19f
Samenvatting uitspraak Verlening vergunning  Nbw 1998  aan bestaande veehouderij. 

Ten onrechte bij de passende beoordeling de aangevraagde 

depositie niet vergeleken met de situatie ten tijde van het 

aanwijzen van de SBZ. Uit de vergunning noch het bestreden 

besluit blijkt op welke wijze rekening is gehouden met de 

effecten die de handeling, gezien de 

instandhoudingsdoelstelling, kan hebben op het betrokken 

gebied. 

  
Verzoekers Mobilisation for the Environment U.A., te Nijmegen 
 En 
Verweerder GS van Gelderland 
 
 
ABRvS (m.nt. JV) 
1 september 2010; 200905018/1/R2; LJN: BN5737 
Mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, G.N. Roes, J.C. Kranenburg  

Nbw 1998 art. 19d, 19e 

Verlening vergunning  Nbw 1998  aan bestaande veehouderij. Ten onrechte bij de passende beoordeling de 

aangevraagde depositie niet vergeleken met de situatie ten tijde van het aanwijzen van de SBZ. Uit de 

vergunning noch het bestreden besluit blijkt op welke wijze rekening is gehouden met de effecten die de 

handeling, gezien de instandhoudingsdoelstelling, kan hebben op het betrokken gebied. 

 
Uitspraak in het geding tussen:  
 
Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (hierna: MOB), te Nijmegen,  
appellante,  



en  
het college van gedeputeerde staten van Gelderland, verweerder.  
 
1. Procesverloop  
Bij besluit van 17 maart 2008, kenmerk 2008-002442, heeft het college vergunning verleend 
krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan 
[vergunninghoudster] voor het agrarisch bedrijf aan de [locatie 1] te [plaats] in de omgeving 
van het Natura 2000-gebied Veluwe.  
 
2. Overwegingen  
2.1. Het college heeft krachtens de Nbw 1998 een vergunning verleend voor het agrarisch 
bedrijf aan de [locatie 1] te [plaats], dat op ongeveer 850 meter van het Natura 2000-gebied 
Veluwe ligt.  
2.2. MOB betoogt dat bij het bestreden besluit het besluit tot verlening van de vergunning ten 
onrechte is gehandhaafd. Hiertoe voert MOB aan dat ten onrechte geen passende beoordeling 
is gemaakt. MOB betoogt voorts dat het college, in strijd met artikel 19e, eerste lid, aanhef en 
onder a, van de Nbw 1998 onvoldoende heeft onderzocht welke gevolgen de 
vergunningverlening heeft voor de instandhoudingsdoelstelling van de Veluwe. Daarnaast 
heeft het college ten onrechte de ingetrokken milieuvergunning van het voormalig agrarisch 
bedrijf aan de [locatie 2] te [plaats] bij het bestreden besluit betrokken. De Nbw 1998 biedt 
volgens MOB geen grondslag om de ammoniakemissie van het bedrijf aan de [locatie 1] te 
salderen met die van het bedrijf aan de [locatie 2].  
MOB stelt verder dat niet duidelijk is hoe de ammoniakdepositie is berekend, omdat het door 
het college gebruikte verspreidingsmodel Aagro-Stacks tot andere uitkomsten leidt dan de 
zogenoemde Uitvoeringsregeling krachtens de voormalige Interimwet Ammoniak en 
Veehouderij en het door Alterra gebruikte verspreidingsmodel OPS. Ten slotte stelt MOB dat 
de vergunning ten onrechte is verleend voor onbepaalde tijd en zonder een eenduidige 
maximale depositiewaarde.  
2.3. Het college stelt zich op het standpunt dat uit de passende beoordeling blijkt dat de 
uitbreiding van het bedrijf geen significant effect heeft op de instandhoudingsdoelstelling van 
het Natura 2000-gebied Veluwe. Het college stelt dat het de algemene tendens dat de 
achtergronddepositie daalt in zijn beoordeling heeft betrokken, evenals het gegeven dat de 
ammoniakdepositie per saldo afneemt omdat het agrarisch bedrijf aan de [locatie 2] is 
gestaakt.  
Het college stelt gebruik te hebben gemaakt van het verspreidingsmodel Aagro-Stacks omdat 
dit op grond van de beste wetenschappelijke kennis tot stand is gekomen.  
2.4. Het gebied Veluwe is bij besluit van 24 maart 2000 aangewezen als speciale 
beschermingszone als bedoeld in Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (Pb L 103; hierna: 
Vogelrichtlijn). Ingevolge artikel 60a, vierde lid, van de Nbw 1998 geldt het 
aanwijzingsbesluit van dit gebied tot speciale beschermingszone in de zin van de 
Vogelrichtlijn als besluit in de zin van artikel 10a van de Nbw 1998.  
De Veluwe is verder aangemeld als speciale beschermingszone als bedoeld in Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Pb L 206; hierna: 
Habitatrichtlijn). Bij beschikking van 7 december 2004 is dit gebied geplaatst op de lijst van 
gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio. Het gebied 
Veluwe is nog niet aangewezen als Habitatrichtlijngebied in de zin van artikel 10a van de 
Nbw 1998.  
2.4.1. Ten tijde van het nemen van het bestreden besluit gold de Nbw 1998, zoals die na 



wijziging van kracht is geworden met ingang van 1 februari 2009.  
Ingevolge artikel 10a, eerste lid, wijst de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
gebieden aan ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.  
Ingevolge artikel 19d, eerste lid, voor zover hier van belang, is het verboden zonder 
vergunning van gedeputeerde staten 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 Natura 2000-gebied kunnen 
verslechteren of een significant 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 19e, aanhef en onder a, voor zover hier van belang, houden gedeputeerde 
staten bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, rekening met 
de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag betrekking 
heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling kan hebben voor een op grond van artikel 10a, 
eerste lid, aangewezen gebied.  
Ingevolge artikel 19f, eerste lid, voor zover van belang, maakt de initiatiefnemer voor 
projecten waarover gedeputeerde staten een besluit op een aanvraag voor een vergunning als 
bedoeld in artikel 19d, eerste lid, nemen, en die niet direct verband houden met of nodig zijn 
voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met 
andere projecten of plannen significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende 
gebied, alvorens gedeputeerde staten een besluit nemen, een passende beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de 
instandhoudingsdoelstelling van dat gebied.  
Ingevolge artikel 19g, eerste lid, kan, indien een passende beoordeling is voorgeschreven op 
grond van artikel 19f, eerste lid, een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, slechts 
worden verleend indien gedeputeerde staten zich op grond van de passende beoordeling ervan 
hebben verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. 
2.4.2. Op 1 november 1983 is ten behoeve van het bedrijf een uitbreidingsvergunning op 
grond van de (toenmalige) Hinderwet verleend voor een veebestand met een 
ammoniakemissie van in totaal 2.692,7 kilo per jaar. Bij besluit van 23 juli 1996 heeft het 
college van burgemeester en wethouders van Putten de voorschriften van voornoemde 
Hinderwetvergunning ingetrokken en door nieuwe voorschriften vervangen.  
Bij besluit van 16 april 2007 is voor de inrichting een revisievergunning krachtens de Wet 
milieubeheer verleend voor een gewijzigd veebestand met een ammoniakemissie van in totaal 
2.990,2 kilo per jaar.  
Bij besluit van 21 januari 2008 is aan het bedrijf een revisievergunning verleend op grond 
van de Wet milieubeheer voor een gewijzigd veebestand met een ammoniakemissie van in 
totaal 4.228,2 kilo per jaar.  
Voor de exploitatie van het bedrijf is niet eerder een vergunning op grond van de Nbw 1998 
dan wel de Natuurbeschermingswet (oud) verleend.  
2.4.3. Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (thans: Europese 
Unie) van 23 maart 2006, C-209/04, Commissie/Oostenrijk, punten 53-62, 
(www.curia.europa.eu) en het arrest van 14 januari 2010, C-226/08, Stadt Papenburg, punt 
48, volgt dat indien voor een project voor afloop van de omzettingstermijn van de 
Habitatrichtlijn, te weten op 10 juni 1994, toestemming is verleend, de in artikel 6, derde en 
vierde lid, van de Habitatrichtlijn vervatte procedure voor voorafgaande beoordeling van de 
gevolgen van het project voor het Natura 2000-gebied niet geldt. De procedure voor 
voorafgaande beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid, van de Habitarichtlijn 
is naar het oordeel van de Afdeling evenmin van toepassing als voor het project toestemming 
is verleend voor de datum van vaststelling van de lijst van gebieden van communautair 



belang. Daarbij is in aanmerking genomen dat de procedure voor voorafgaande beoordeling, 
gelet op artikel 4, vijfde lid, van de Habitatrichtlijn eerst van toepassing is na de vaststelling 
van die lijst.  
Hierop bestaat, gelet op artikel 7 van de Habitatrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 4 
van de Vogelrichtlijn, een uitzondering indien het betrokken gebied is aangewezen als 
speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn. Voor speciale beschermingszones 
in de zin van de Vogelrichtlijn, die zijn aangewezen voor afloop van de omzettingstermijn 
van de Habitatrichtlijn gelden de bepalingen van artikel 6, tweede, derde en vierde lid, van de 
Habitatrichtlijn vanaf 10 juni 1994. Voor speciale beschermingszones in de zin van de 
Vogelrichtlijn, die zijn aangewezen na afloop van de omzettingstermijn van de 
Habitatrichtlijn gelden de bepalingen van artikel 6, tweede, derde en vierde lid, van de 
Habitatrichtlijn vanaf het van kracht worden van de aanwijzing.  
Onder het verlenen van toestemming als hiervoor bedoeld, waarvoor de procedure voor 
voorafgaande beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid, van de Habitatrichtlijn 
niet geldt, moet naar het oordeel van de Afdeling in gevallen als deze de vergunning, dan wel 
de melding, krachtens de Wet milieubeheer of de daaraan voorafgaande Hinderwet worden 
verstaan.  
2.4.4. De Afdeling overweegt dat de vergunning deels betrekking heeft op een handeling die 
overeenkomt met de op 1 november 1983 krachtens de Hinderwet vergunde, en bij besluit 
van 23 juli 1996 op grond van de Wet milieubeheer gewijzigde andere handeling. De 
krachtens de Hinderwet afgegeven vergunning is verleend voordat de aanwijzing als speciale 
beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn voor dit gebied van kracht werd en voordat 
het gebied op de lijst van gebieden van communautair belang werd geplaatst. Gelet op 
hetgeen hiervoor onder 2.4.3. is overwogen, behoeft de eerder vergunde andere handeling op 
het moment waarop de aanwijzing van het gebied als speciale beschermingszone in de zin 
van de Vogelrichtlijn van kracht wordt of op het moment van plaatsing van een gebied op de 
lijst van gebieden van communautair belang niet alsnog aan een beoordeling op grond van 
artikel 6, derde en vierde lid, van de Habitatrichtlijn te worden onderworpen.  
Dit laat onverlet dat de uitbreiding van de veehouderij in dit geval als een project in de zin 
van artikel 6, derde en vierde lid, van de Habitatrichtlijn moet worden aangemerkt. Immers, 
voor het begrip "project" dient hier aansluiting te worden gezocht bij richtlijn 85/337 van de 
Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (PB L 175, blz. 40 en zoals nadien gewijzigd; hierna: de MER-
richtlijn). Uit de aanvraag blijkt dat deze betrekking heeft op "de uitvoering van bouwwerken 
of de totstandbrenging van andere installaties of werken", als bedoeld in artikel 1, tweede lid, 
van de MER-richtlijn. Nu op grond van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat 
dit project, als gevolg waarvan de ammoniakdepositie zal toenemen, een verslechterend 
effect kan hebben op het Natura 2000-gebied, kan, gelet op het bepaalde in artikel 19f, eerste 
lid, van de Nbw 1998, voor dit project pas een vergunning worden verleend indien daaraan 
voorafgaand een passende beoordeling wordt gemaakt.  
De passende beoordeling dient in dit geval betrekking te hebben op de uitbreiding ten 
opzichte van de op 1 november 1983 krachtens de Hinderwet vergunde, en bij besluit van 23 
juli 1996 op grond van de Wet milieubeheer gewijzigde situatie. Ten tijde van het van kracht 
worden van de aanwijzing als speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn was 
dit immers de feitelijk vergunde situatie.  
2.4.5. De Afdeling stelt vast dat het college een passende beoordeling voor het in geding 
zijnde project alsmede voor de uitbreiding van een ander agrarisch bedrijf heeft laten 
opstellen. De resultaten daarvan zijn neergelegd in het rapport "Aanvullend onderzoek 
ammoniakbelasting agrarische bedrijven aan de [locatie 3] en [locatie 1] te [plaats]" van 5 
juni 2008. In het rapport wordt de conclusie getrokken dat de ammoniakdepositie van de twee 



agrarische bedrijven laag is in vergelijking met de achtergronddepositie. Daarnaast wordt in 
het rapport geconcludeerd dat uitbreiding van de twee bedrijven de voorziene daling van de 
ammoniakuitstoot niet teniet zal doen.  
Uit de passende beoordeling, in samenhang gelezen met de vergunning, blijkt dat de 
gevolgen van de toename van de depositie van 9,77 mol/ha/jr naar 14,04 mol/ha/jr als gevolg 
van de uitbreiding van het bedrijf aan de [locatie 1] zijn beoordeeld. Hieruit blijkt dat het 
college de ammoniakemissie van de veebezetting zoals toegestaan vanwege de 
revisievergunning van 16 april 2007 als uitgangspunt heeft genomen. De Afdeling overweegt 
dat het college, gelet op het hiervoor in 2.4.4. overwogene, ten onrechte niet met de ten tijde 
van het van kracht worden van de aanwijzing als speciale beschermingszone in de zin van de 
Vogelrichtlijn vergunde veebezetting - waarbij een lagere ammoniakemissie was toegestaan - 
heeft vergeleken. Derhalve heeft het college zich bij het nemen van het bestreden besluit ten 
onrechte op de bedoelde passende beoordeling gebaseerd.  
2.4.6. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 31 maart 2010 in zaak nr. 
200903784/R2), voorziet artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998, blijkens de bewoordingen 
van deze bepaling, niet alleen in een vergunningplicht voor projecten maar ook in een 
vergunningplicht voor andere handelingen. Gelet hierop omvat de vergunningplicht in dit 
geval naast de uitbreiding van de bestaande intensieve veehouderij, zijnde een project, mede 
een andere handeling, in dit geval de exploitatie van de intensieve veehouderij.  
Uit artikel 19e, aanhef en onder a, van de Nbw 1998 vloeit voort dat het college ook wat 
betreft de exploitatie van de intensieve veehouderij diende te beoordelen of de gevraagde 
vergunning bij afweging van de betrokken belangen kon worden verleend, daarbij rekening 
houdend met de gevolgen die deze andere handeling waarop de vergunningaanvraag mede 
betrekking had, gelet op de instandhoudingsdoelstelling kon hebben voor het betrokken 
gebied. Uit de vergunning, noch uit het bestreden besluit blijkt op welke wijze het college 
rekening heeft gehouden met voornoemde gevolgen. Het voorgaande klemt te meer, nu uit de 
passende beoordeling blijkt dat de achtergronddepositiewaarden de kritische depositiewaarde 
van 1071 mol/ha/jr aanmerkelijk overschrijden. Gezien het voorgaande is het bestreden 
besluit in zoverre genomen in strijd met artikel 19e, aanhef en onder a, van de Nbw 1998.  
2.5. In hetgeen MOB heeft aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het 
bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 19e, aanhef en onder a, en artikel 19g van 
de Nbw 1998. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient wegens strijd met deze 
artikelen te worden vernietigd.  
Gelet hierop behoeft hetgeen MOB voor het overige heeft aangevoerd geen bespreking meer. 
Hieruit volgt voorts dat geen aanleiding bestaat om de rechtsgevolgen van het bestreden 
besluit in stand te laten, zoals het college heeft verzocht.  
 
  
 

NOOT 

Deze twee uitspraken over Nbw 1998-vergunningverlening aan veehouderijen borduren voort 
op het Stadt Papenburg arrest van het HvJEG (M en R 2010/5, nr. 40, m.nt. Verschuuren) en 
op de daaropvolgende jurisprudentielijn van de Afdeling, zoals neergezet in ABRvS 31 maart 
2010, M en R 2010/5, nr. 41 (m.nt. Verschuuren). In latere jurisprudentie, zoals die van 1 
december 2010, verduidelijkt de Afdeling deze nieuwe jurisprudentielijn en werkt zij deze 
verder uit. Twee aspecten zijn steeds van belang: a) in hoeverre is sprake van bestaand 
gebruik zodat wellicht geen vergunning vereist is? En b) indien wel een vergunning moet 



worden verleend, in hoeverre komt de aanvrager een beroep toe op bestaande rechten, zodat 
bij de Nbw vergunningverlening niet hoeft te worden gekeken naar dat deel van het project? 
Een belangrijke verduidelijking met betrekking tot de eerste vraag is dat wanneer er 
wijzigingen plaatsvinden, zoals een verandering in het dierenbestand of het bijbouwen van 
een stal, reeds sprake is van een wijziging en dus niet van bestaand gebruik, ook al blijft de 
depositie van ammoniak gelijk of wordt zij zelfs minder. Niet de depositie is dus bepalend, 
maar de handeling als zodanig. In de hierboven als eerste afgedrukte zaak was de depositie 
weliswaar steeds (iets) verminderd, maar werden er wel steeds wijzigingen aangebracht, 
resulterend in meer stallen en meer gehouden dieren. In zo’n geval is dus geen sprake van 
bestaand gebruik, zodat de uitzondering van art. 19d lid 3, zoals dat in 2009 luidde, niet van 
toepassing is. Die uitzondering luidde, kortgezegd, dat voor gebruik dat sinds 1 oktober 2005 
niet (in betekenende mate) is gewijzigd, tot aan het onherroepelijk worden van het beheerplan 
voor het gebied, geen vergunning hoeft te worden verkregen (art. 19d jo. Art. 19c jo. Art. 1 
onder m).  

De tweede vraag is relevant voor situaties waarin dus wel een wijziging is aangebracht, 
bijvoorbeeld een wijziging in het dierenbestand (‘project’), maar ook in ongewijzigde 
situaties omdat de exploitatie van een veehouderij als een ‘handeling’ wordt gezien die 
eveneens onder art. 19d valt. Voor een antwoord op de tweede vraag moet de Afdeling het 
arrest Stadt Papenburg verder uitwerken. In dat arrest gaat het Hof steeds uit van de datum 
van omzetting van de Habitatrichtlijn (10 juni 1994), zonder aandacht te schenken aan de 
afwijkende procedure voor de aanwijzing van speciale beschermingszones ingevolge de 
Vogelrichtlijn, en ook zonder iets  te zeggen over een andere belangrijke datum, namelijk de 
datum waarop de lijst met gebieden van communautair belang is vastgesteld. Deze datum is 
juridisch van belang omdat pas vanaf die datum de verplichtingen van art. 6 lid 3 Habitat-
richtlijn volledig zijn gaan werken. In mijn noot onder het Stadt Papenburg-arrest gaf ik al 
aan dat dit op z’n minst vreemd is gezien eerdere jurisprudentie van het Hof waarin wel naar 
deze andere data wordt verwezen. De Afdeling kiest er voor om niet de omzettingsdatum te 
volgen, maar de datum van de vaststelling van de communautaire lijst (dat is dus liefst ruim 
tien jaar later, te weten 7 december 2004). Voor Vogelrichtlijngebieden is de peildatum de 
datum van aanwijzing van het gebied als SBZ, tenzij ze zijn aangewezen voor 10 juni 1994, 
want dan geldt wel deze datum. In deze casus gaat het om een bedrijf dat in elk geval deels 
ongewijzigd is voortgezet (deels ook niet), zodat niet het hele bedrijf had moeten worden 
getoetst. Het bevoegd gezag had dus niet zo maar de hele vergunningaanvraag mogen 
weigeren. 

De Afdeling memoreert nog even dat de Nbw 1998 op dit punt in 2010 weer is gewijzigd. Er 
hebben verdere versoepelingen plaatsgevonden in art. 19d, zoals het schrappen van de 
verwijzing naar de periode waarin er nog geen beheerplan is. Daarmee geldt de 
vergunningplicht helemaal niet meer voor bestaand gebruik. Nieuwe wijzigingen van de 
jurisprudentie liggen dus in het verschiet. Tevens valt te verwachten dat op een gegeven 
moment de Afdeling opnieuw voor de vraag gesteld wordt of de regeling zoals die thans luidt 
niet in strijd is gekomen met de Vogel- en Habitatrichtlijn, want de wetgever probeert 
voortdurend op het randje van de Europese regelgeving te balanceren.  



In de tweede uitspaak, die van 1 september 2010, worden deels dezelfde redeneringen 
gevolgd, maar wordt, omdat in dit geval de vergunning juist wel was verleend, ook nog 
ingegaan op de passende beoordeling en op de vraag hoe daarin de effecten van de 
ammoniakdepositie afkomstig uit het betrokken bedrijf moeten worden beoordeeld. In 
zoverre biedt dit tweetal uitspraken een aardig compleet overzicht van de stand van zaken 
rond Nbw 1998-vergunningverlening aan veehouderijen op dit moment. De tweede uitspraak 
laat zien dat in de passende beoordeling, om te bezien of sprake is van significante effecten, 
de aangevraagde ammoniakdepositie vanuit het bedrijf moet worden vergeleken met de 
ammoniakdepositie zoals die aanwezig was op het moment van aanwijzing van het gebied als 
Vogelrichtlijngebied (in 2000). In het onderhavige geval was een voor het bedrijf gunstiger 
moment gekozen. Tevens was in dit geval geen beoordeling gemaakt van de effecten van de 
veehouderij op het gebied vanuit het oogpunt van de geldende instandhoudingsdoelstellingen, 
terwijl de kritische depositiewaarde voor de Veluwe al aanmerkelijk overschreden wordt door 
de achtergronddepositie. Dit laatste is natuurlijk de kern van het probleem. Alle 
versoepelingen van de wet en ingewikkelde interpretatiekwesties rond wat bestaand gebruik 
precies is kunnen niet wegnemen dat er een oplossing zal moeten worden gevonden voor 
deze overschrijdingen van de kritische depositiewaarden. Pas dan is er echt weer ruimte voor 
wijzigingen en uitbreidingen van veehouderijen nabij Natura 2000 gebieden die gevoeldig 
zijn voor stikstof. 

 

Jonathan Verschuuren 


