
�ECHTBANK LIMBURG 

Zittingspl�ats Roermónd 

Bestuursrecht 

zaaknummers: ROE 19/3449 en .ROE 19/3453 

uit�praak van de meervoudige kámer van 2 5 JAN 2022 in de zaken tussen

Sti�htiug_D�rps�a;d [..................] 

!

[.......], [......], [......] en [......], allen uit [.......], eisers
(geinacht ' igde: mr. J. Rutteman),. 

en

·het coÜege van gedeputeerde staten van de provincie Limburg·
(gemachtigden: mr. J.J.A.G. Werkhoven en ing. G.G.A.T. Soons), en

de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
(gemachtigden: mr. S. de Bruin en ing. J.J. Heeren),
verweerders:
Ais derde-partij neemt aan de gedingen deel: [..........], te [.......]
·(gemachtigde: J.W. de Vos).

Procesverloop
Met het besluit van 24 oktober 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (de 
minister) aan de derde-partij (vergunninghouder) een watervergunning verleend_ voor het 
brengen _van stoffen in de Maas. en het gebruikmaken van de Maas.
t 

Met het besluit van 7 november 2019 heef het college van gedeputeerde staten van de
provincie Limbtirg (het college) aan vergunninghouder een omgevingsvergunning (eerste 
fase) verleend voor de oprichting van een mest be- .en verwerkingsinstallatie gelegen aan de 
[............................] ongenummerd op bedrijventerrein [.................], kadastraal bekend gemeente [.......], sectie C, 
nul!Jmer [......] (gedeeltelijk).
Eisers hebben tegen de watervergunning en de omgevingsvergunning pro formá beroep

'

ingf steld. ·  ·. ,

De rechtbank heeft de beroepen, voor zover het de ontvankelijkheid daarvan betreft, op· 
3 s�ptember 2020 op zitting behandeld en na afloop daarvan het onde�zoek ter zitting 
gesioten. Namens de Stichting Dorpsraad [............] ,var�n daarbij aanwezig [.............] én [.............], 
bijgestaan door de gemachtigde van eisers en door.[...........................]. Het coll�ge 

 

heeft zich laten 
vertègenwoordigen door zijn gemachtigden. Namens 

' ' 
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vergunninghouder was zijn gemachtigde aanwezig._Namens de minister is niemand 
verschenen, 

Bij beslissing van 14 oktober 2020 heeft de rechtbank het onderzoek heropend, waarbij de 
rechtbank het voorlopige o6rdeel heeft gegeven dat de beroepen ontvankelijk zijn. 

Bij ,brieven van 11 november 2020 hebben éisers de gronden ván dé beroepen ingediend. 

VeÀveerders hebbenyetweerschriften ingediend. Vergunilinghoüder heeft ziih bij brief van 
18 Jánüari 2021 hierbij aangesloten. 
- î' ' . 

. 
. 

Bij 'mail van 12 november 2021 hebbe_n eisers nadere stukken ingediend. 
l· • 

De 
1 
rechtbank heeft de beroepen op 25 november 

• 
2021 op een nadere zitting behandeld. Namens de _Stichting Dorpsraad [.........]waren-daarbij aanwezig [,.......]  en [...........]uns; bijgestaan door de 

gemachtigde vàn eisers. Verweerders hebben zich laten 
vertegenwoordigen door hun gemachtigden. Namens vergunninghouder 

 
was · [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] aanwezig, 

bijgestaan door de gemachtigde van vergunninghouder.

Ovenvegingen 

Feiten ·en omstandigheden 

1. Vergunninghouder wil op industrieterrein [..............................] iri [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] een
mestverwerkingsinrichting (MVI) realiseren en in bedrijf nemen. Vergunninghouder heeft 
hiertoe op 26 juli 2018 een aanvraag eerste fase omgevingsvergunning voor de activiteiten 
milieu en handelen in_ strijd met het bestemmingsplan ingediend·. Op 1 �ugustus 2018 heeft
vergunni
Water.vet (Wtw) 

nghouder 
voor 

tevens 
liet 

een 
verrichten· 

aanvraag 
van 

ingediend 
handelingen 

als 
in 

bedoeld 
een 

in 
watersysteem, 

hoofdstuk 
·
6 van 
namelijk 

de 
het 

lozen van stoff�n in de Maas. De twee aangevraagde vergunningen zijn g�coördineerd 
voorbereid. De aangevraagde vergJnningen vallen onder de Crisis- en herstelwet (Chw). De 
MVI is in strijd met het op 25 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein 

·
met functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2'. 
[..............]" (hei bestemmingsplan), op grond waarvan de bestemming ·· 

'bedrijventerrein' geldt

2.. I-Iet college heeft ten behoeve van de MVI een omgevingsvergunning verleend voor 
de activiteiten het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan 1 en het oprichten en in werking hebben van een inrichting.' 

3. : De minister heeft een waterv�rgunning als bedoeld i_n artikel 6.16 van de Wtw in
samênhang met de artik,elen ·6.2, eerste lid, en 6.5, onder c, val} de Wtw verleend voor het
brengen van stoffen, àfkomstig van de MVI, in de Maas en voo� het gebruikmaken van het
rijk�wat_erstaatswerk rivier de Maàs of de daartoe behorende beschermingszone vóor het 

1 

' j, . . .. . 
1 Artikelen 2.1, eerste lid, onder c, en'2.12, eerste lid, onder a, onder l0 van de Wet algemene 
bepJÏingen omgevingsrecht (Wabo). 
2 Artikel 2.1, eerste lid, onder'e, van de Wabo. 

2 
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piaJtseri en behouden van een effluentleiding met lozingsvoor;iening, aan de linkerzijde 
(westzijde) van de rivier de Maas, kilometemumme� [......], in de gemeente [........]. 

Ontvankelijkheid van de beroepen 

4. , De rechtb.ank moet ambtshalve beoordelen of de beroepen van eisers ontvankelijk 
zijn; In dit verband gaat de rechtbank eerst in op de vraag of relevant is of alle eisers
belanghebbende zijn en daarna op de vraag ofde gronden van beroep, gelet op de

· toe�assèlijkheid.van de Chw, tijdig zijn ingediènd.
' . 

Beltnghebbendheid 
' , 

5. ( Nu alle eisers een zienswijze hebben ingédiend, is de vraag of eisers allen 

3 

bel�nghebbend zijn zoals bedoeld in artikel 1 :2, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb ), niet meer relevant. Hiertoe verwijst de rechtbank naar de uitspraken 
vanfde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling)3 waarin is 
overwogen dat aan degene die bij een_ besluit geen belanghebbende is in de zin van artikel 
1 :2, eerste lid, van de Awb, maar die wel eeri zienswijze heeft ingediend tegen het 
ontwerpbesluit op basis van de in het nationale omgevingsrecht gegeven mogelijkheid 
daartoe, in beroep niet zal worden tegengeworpen dat hij geen belanghebbende is. D_e 
Afdeling heeft dit overwogen tegen de achtergrond van wat het Hof van Justitie in zijn 
arrest van 14 januari 2021 heeft overwogen over artikel 9, derde lid, van het Verdrag van 
Aarhus. De bestreden besluiten vallen binnen de werkingssfeer van artikel 6 van .het 
VerHrag van Aarhus, omdat de besluiten milieu-aangelegenh�den betreffen. 

Chw 
6. Niet in geschil is dat de beide vergunningen onder de werkingssfeer van (afdeling 2
van hoofdstuk 1 van) de Chw vallen. Dat betekent, zoals volgt uit artikel 1.6a van de Chw,
dat de beroepsgronden binnen de beroepstermijn moeten worden ingediend. Na afloop van
de beroepstermijn ingediende gronden tellen op grond hiervan dus niet mee bij de vraag of
voldaan is aan artikel 6:5 van de Awb, waarin staat dat een beroepschrift de gronden van het
beroep moet bevatten. De praktijk, gebaseerd op artikel 6:6 van de Awb, waarin binnen de
beroepstermijn een pro forma beroep wordt ingediend en de gronden van dat beroep pas
daarna ·worden ingediend, is door de speciale regeling van de Chw niet tqepasbaar bij
besluiten waarop afdeling 2 van de Chw van toepassing is. Hierop geldt.wel een
uitzondering, namelijk als, kort gezegd, aannemelijk is dat dé indiener vari het beroep niet·
wist of kon weten dat de Chw·van tpepassing is. Dat volgt uit vaste jurisprudentie vàn de
Afdeling.4 In dit verband is artikel 11 van het Besluit uitvoering Chw relevant. In het eerste
li� V'\n dat artikel is bepaald dat indien afdeling 2 van hoofdstuk I van de Chw op een
besluit vah toepassing is, dit bij het besluit en bij de bekendmaking of mededeling van het
besluit wordt vèrmeld. In het tweede lid staat dat bij het besluit en de bekendmaking
daarvan verder, kort gezegd, de gevolgen van de, toepasselijkheid van de Chw moeten' . 

worden vermeld. Concreet zijn die gevolgen dat de beroepsgronden in het beroepschrift zelf 
mo�ten staan en na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld, 
waa�bij niet-ontvankelijkverklaring van het beroep volgt·als binnen de beroepstermijn geen 
grol)den zijn ingediend. 

' 
3 Ui/spraken van 4 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021 :953) en 27 oktober 202_1 
(ECLI:NL:RVS:2021:2390). 
4 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van 6 augustus 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:2959). 
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14.�.2. Hoewel eisers zich beroepen op de norm van artikel 7.2 van de Wm (over de mer) is.
deze in dit verband zozeer verweven met de belangen die de Wnb beoogt te.beschermen, dat
voor de vraag of het relativiteitsvereiste zich verzet _tegen vernietiging op deze grond,
bepalend is welke belangen de Wnb beoogt te beschermen. De bepalingen van de Wnb
hebben met name teri doel om het algemene belang van bescherming van natuur én
landschap te dienen. Uit vaste ju'risprudent_ie van d, Afdeling12 volgt dat de belangen van
om,yonenden bij het.behoud van een goede kwàliteit van hun leefomgeving, waarvan een
Nätura 2000�gebied deel uitmaakt, zo verweven kunnen zijn met de algemene belangen die
de Wnb beoogt te beschermen, te weten bescherming van het behoud van natuurwaarden in
Natiira 2000:gebieden, dat niet kan worden geoord�eld dat de betrokken normen van de
Wnb kennelijk niet strekken tot bescherming van hun belangen.
. 1 . . . . 

14.5.3. De woningen van eisers ( de natuurlijke pèrsonen, dus exclusief de Stichting 
 • 

Dorpsraad [........]) bevinden zich op ruim 2,5 tot 3 kilometer van de dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebieden [......] eri [......]. Tevens worden de woningen van eisers en 
genoemde Natura 2000-gebieden van elkaar gescheiden door bebouwing en infràstructuur en 
bestaat geen vrij uitzicht vanuit hun percelen op de Natura 2000-gebieden. De rechtt,ank ·. is 
dan obk van oÓrdeel dat de Natura 2000-gebieden geen deel uitmaken van de directe 
leefomgeving van deze eisers. Gelet hierop bestaat geen duidelijke verwevenheid van hun 
individuele belangen bij het behoud van een goede kwaliteit van hun directe leefomgeving 
met het algemene belang dat de Wnb beoogt te beschermen, zodat moet worden geoordeeld 
dat de door eisers ingero_epen  normen van dé Wnb kennelijk niet strekken tot besèherming 
van 'hun belang�-n . Het voorgaande is overigens ook ter zitting door eisers gemachtigde 
bevestigd. 

14.5_.4. Ten aanzien van de Stichting Dorpsraad [.........] overweegt de rechtbank als 
volgt. Volgens de státuten heeft de Stichting Dorpsraad [..........] als doel: het in stand 
hoüden en daar waar mogelijk bevorderen van een goede woon-, werk- en leefsituatie in de , 
plaats [........] en het daarbij behorende buitengebied. Naar het oordeel van de rechtbank 

. . -

· rechtvaardigen de tekst en strekking·van die statutaire bepaling niet dat deze zo ruim wordt . 
uitgelegd dat de Natura 2000-gebieden [.........]  en [.......] tot het daarin bedoelde.
buitèngebied van [........] behoren. Dat de feitelijke activiteiten van de Stichting
Dorpsraad [...........], zoals ter zitting aangegeven, soms ook plaatsvinden in het'
natuurgebied Leudal (zoals het maken van wandelroutes en recreatieactiviteiten) 'bètekent 
niet dat dit gebied daarmee behoort tot het buitengebied van [........] dat dé stichting zich 
blijkens haar statuten aantrekt. In dit verband acht de rechtbank tevens van belang dat
behoud ofbesèherming van natuur blijkens de statuten geen.doel is van de stichting. Het
voorgaande betekent dat de betrokken norm kennelijk ook niet strekt ter bescherming v_a n de 
belangen van de Stichting Dorpsraad [.......].
Coriclusie

14.6. Verweerders hebben zich terecht op het standpunt gesteld dat er geen belangrij�e 
nad�lige gevolgen voor het milieu zijn. Eisers'beroepsgronden over de (uitkomst van de) 
mer,-beoordelingsplicht slagen niet

-

12 Zie bijvoorbeeld de uitspraken va� 13 juli 2011 (ECU:NL:RVS:201 !:BRl412), 18 september 
2019 (ECLI:NL:RVS:2019: 321 !) en 11 maart 2020 (ECLl:NL:RVS:2020:729).' 









zaaRnummers: ROE 19/3449 en 19/3453 
1 

14 

proJes. Gelet hierop heeft verweerder mogen stellen dat sprake is van een aanvaardbaar 
geurhinderniveau. Oók is in paragraaf 9 .2· van de omgevingsvergunning een 
ondèrzoekverplichting voo� geur opgenomen en zijn de geurverwijderingsrèndementen van 
de chemische luchtwasser en het biobed opgenomen onder 1 .4 en 1.5 van paragraaf 10.6 van 
de Vergunningvoorschriften. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank dat verweerder 
adequaat kan controleren en vaststellen of de geurbelasting voldoet aan datgene wat is · 
aangevraagd. 

Condusie . 

17.�. Op grond van het voorgaande oordeelt dé rechtbank dat verweerders zich terecht op
het standpunt hebben gesteld dat wordt voldaan aan de BBT en dat er geen andere of extra
voofschriften aan de vergunningen verbonden hadden hoeven worden. Eisers
beroepsgrnnden over deze onderwerpen slagen niet.

' 
. . 

Omgevingsvergunning vÓor activiteit 'handelen in strijd met het bestemmingsplan' 
(planologisch deel) 

18. Eisers stellen zich op het standpunt dat de aangevraagde activiteiten in strijd zijn met 
het bestemmingsplan, omdat de mestscheidingsinstallatie volgens het rapport van Mob als 
milieucategorie 5.1 moet worden aangemerkt aangezien naast mestscheiding ook
biologische en chemische processen plaatsvinden. Omdat het aspect 'gevaar' niet is
beoordeeld, is de installatie ten onrechte vergeleken met installaties uit milieucategorie 4,2· 
of l�ger. Tevens zijn eisers v;n mening dat het college ten onrechte de haalbaarheid van een 
wijziging van de bestemming niet heeft getoetst. Bij het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is immers ten onrechte 
geen rekening gehouden met de extra stikstofbelasting die het project met zich meebrengt 
waarvoor geen vergunning op grond van de Wnb zal kunnen worden verleend, omdat de 
aanvraag op de PAS is gebaseerd.

19. Het college stelt zich op het standpunt dat, gelet op de adviezen van.Geling Advies, 
'Milieuverantwoord ondernemen (hoofdstuk 4 en bijlage 2) en 'Motivatie
bedrijfsactiviteiten mestverwerking Industrieterrein [........] gemeente [.........], d.d. 19 juni 
2018', de aangevraagde activiteiten naar aard en omvang gelijkwaardig zijn aan
maximaal een categorie 4.2 milieu inrichting en daarrnee passen binnen de toegestane
bedrijfsactiviteiten in de categorieën 3 en 4 volgens het bestemmingsplan. De inrichting
betreft een mestscheidingsinstallatie die_gezien haar milieueffecten ruimschoots past bij de 
richtafstanden die bij milieucategorie 4.2 behoren. Hiertoe verwijst het college. naar de
uitspraak van de Afdeling van 29 november 2017, 13 waarin is geoordeeid·dat een
mestscheidingsinstallatie die vergelijkbaar is met die van vergunninghouder, onder
1

miii�ucategorie 3 .2 vàlt. Tevens verwijst het college naar de uitspraak van deze rechtbànk van 
1
24 juli.202014 waarin is geoordeeld dat een mest- en co-producten vergisting op basis van de 

·milieueffecten op de omgeving ingedeeld moet worden in categorie 3 .2 en 4.2 en 
 
niet in càtegorie 5 .1.

'

13 E<'.:Ll:NL:RVS:2017:3247. 
14 EèLl:NL:RBLIM:2020:5462. 

' 

: 
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. , de individuele eisers. Dat betekent dat artikel 8:69a van de Awb zich ertegen verzet dat het 
. bestreden besluit door het beroep van deze eisers wordt vernietigd.

22.4. Zoals overwogen onder 14.5.3 komt de Stichting Dorpsraad [........................] op v_oor het in 
stand houden en daar waar mogelijk bevorderen van een goede woon-, werk- en 
leefsituatie in.de plaats [.................] en het daarbij behorende buitengebied. Dit betekent dat de 
Stichting Dorpsraad [.............] ook de belangén·van een goede woon-, werk- en . 
leefsituatie voor eigenaren van direct aan het lozingspunt aangelegen agrarische gronden en 
van recreanten behartigt. Naar het oordeel van de rechtbank zijn deze belangen zodanig met 
genoemd natuur- en milieubelang en met de vervulling van maatschappelijke functies 
verweven, dat niet gezegd kan worden dat de doelen van de Wtw kennelijk niet strekken tot 
besbherming van de belangen die de Stichting Dorpsraad [..........] behartigt. Dit betekent 
dat :artikel 8:69a van de Awb zich niet verzet tegen een inhoudelijke beoordeling van de 
_

beroepsgronden van de Stichting Dorpsraad [.......] tegen de watervergunning. 

(Strengere) lozingsnormen, verdergaande technieken als EBT 
22.5. De rechtbank stelt vast dat Stichting Dorpsraad [..........] niet heeft betwist dat voor 
MVI's (nog) geen specifieke Europese of Nederlandse informatiedocumenten bestaan. Mede 

naar aanleiding daarvan is het' Achtergronddocument vergunningenbeleid voor 
lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties' opgesteld. Op pagina 53 van dit 
document wordt gesteld dat het gebruik van een membraan bioreactor (MBR) bij een MVI die 
,loost op een.groot oppervlaktewater, zoals-in het geval van- vergunninghouder, wordt gezien 
als een vergelijkbare techniek als het gebruik van omgekeerde osmose. In het door 
verweerder gehanteerde achtergronddocument wordt omgekeerde osmose beschouwd als 
BBT. Verder is niet in geschil dat vergunninghouder gebruik maakt van de 
ultrafiltratie(UF)-MBR techniek, die volgens het achtergronddocument als BBT kan dienen. 
Volgens onderzoek bij een rioolzuiveringsinstallatie met UF-MBR techniek worden 
bacteriën vrijwel volledig verwijderd, te weten groter dan 5 logeenheden, oftewel groter.dan 
99,999%. Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de verwachting is dat bij 
de inrichting van vergunninghouder ook hier de parameters hormon,n, antibiotica en overige 
geneesmiddelen, pathogenen en antibiotica resistente bacteriën met meer dan vijf 
Ïogeènheden worden verwijderd, hetgeen niet is betwist. De aangevraagde 'gehalten a�n 
stoffen voldoen aan de emissie-immissietoets. Evenmin is betwist dat niet in elke 
watervergunning waarin afvalwater wordt geloosd alle in· bijlage Il! van het Besluit 
kwaliteitseisen en monitoring water 2009 opgenomen Europese milieukwaliteitseisen staan 
voorgeschreven, maar vaak enkel de klassieke parameters. Verder zijn in de· 
watervergunning in voorschrift 5 onderzoeks- en _rapportageverplichtingen opgenomen, 
waarbij vergunninghouder wordt verplicht binnen negen maanden na het inwerkingtreden 
van de vergunning een onderzoeksvoorstel in te dienen, waarin de wijze van monitoring van 
de parameters in liet effluent wordt beschreven. Dit onderzoeksvoorstel behoeft de 
schfiftelijke.goedkeuring van de waterbeheerder. Daarnaast moet het onderzoek uiterlijk 
twahlf maanden na goedkeuring zijn uitgevoerd en moeten dan de uitkomsten hiervan bij de 
wat�rbeheerder zijn ingediend. Gelet op het voorgaande voert de minister terecht aan d_at ' voldaan 
wordt aan de BBT, waardoor vergaande reductie van emissies 

 

naar de Maas is 
.

gewaarborgd en wordt met de verplichte monitoring in de vorm van onderzoek getoetst of 
wol'dt voldaan aan de gestelde emissies. 

' 
' 

i, 
Conclusie 
22.6. De beroepsgronden tegen de watervergunning slageri gelet op het voorgaande niet. 








