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Notitie: Naar een voorkeursscenario voor permanente bewoning van recreatiegebied 

Meerwijck te Kropswolde 

 

Voor: Gemeente Midden Groningen,  

Van: Bregman Advisering, Arjan Bregman 

Datum: 23 oktober 2018  

 

1. Inleiding, vraagstelling, aanpak en opzet van deze notitie 
 

1.1. Inleiding 

In recreatiegebied De Leine is eind jaren ’90 voorzien in de mogelijkheid om 

recreatiewoningen te bouwen. Dat is ook gebeurd. Op een bepaald moment bleek er daar ook 

vraag te zijn naar permanent wonen c.q. werd er permanent gewoond. Daarover zijn 2 

verschillende contactmomenten geweest met de gemeente (waar ook brieven over verstuurd 

zijn). Het eerste moment is er vanuit burgerzaken/frontoffice aangegeven dat er wel gewoond 

mocht worden, maar dat men bijvoorbeeld bij familie ingeschreven diende te zijn op een 

ander adres. Ongeveer een jaar daarna zijn er brieven verstuurd waarin stond dat men zich 

inmiddels ook mocht inschrijven aan Oeverlanden. Daarbij is niets gezegd over het 

bestemmingsplan (en de strijd daarmee). Dit is uiteindelijk vervat in het huidige 

persoonsgebonden overgangsrecht.  

 

Op dit moment geldt dat voor 44 woningen in Meerwijck een persoonsgebonden 

overgangsrecht geldt. Dit waren oorspronkelijk 48, maar 4 zijn inmiddels komen te vervallen. 

Het betreft hier een uitsterfconstructie die in het bestemmingsplan Woongebieden 2013, 

onherroepelijk geworden op 20 augustus 2014, is vastgelegd in het overgangsrecht. De 

mogelijkheid om de vakantiewoningen permanent te bewonen zorgt ervoor dat De Rietzoom 

niet kan voldoen aan het Activiteitenbesluit, waardoor De Rietzoom in haar bedrijfsvoering 

wordt gehinderd. Reden waarom de raad in 2017 heeft besloten om permanente bewoning, 

anders dan op grond van de bestaande persoonsgebonden rechten, niet toe te staan op 

Meerwijck. Anderzijds zijn de bestaande rechten afdoende geborgd voor degenen die op enig 

moment te horen hebben gekregen dat ze zich mochten inschrijven op die adressen. 

 

Door bureau DGMR is een akoestisch onderzoek verricht. Hieruit volgt dat vanuit de 

Rietzoom richting de woningen met persoonsgebonden overgangsrecht sprake is van een 

behoorlijke overschrijding van de toegestane geluidsprojectie op die woningen. Uit het 

rapport van 8 maart 2016 blijkt ook dat, indien alle recreatiewoningen als permanente woning 

beschouwd zouden worden, die overschrijding nog groter wordt. Ter indicatie: volgens het 

rapport van DGMR treden op de huidige recreatiewoningen met persoonsgebonden 

overgangsrecht maximale geluidsniveaus op tot 71 dB(A) in de dagperiode en 69 dB(A) in de 

avond- en nachtperiode. Zouden alle recreatiewoningen als permanente woning beoordeeld 

worden, dan zou sprake zijn van maximale geluidsniveaus van 76 in de dagperiode en 77 in 

de avond- en nachtperiode. Dat zou nog verdergaande maatregelen aan de bron vereisen. 

 

Hoewel het op zich juist is dat vakantiewoningen, waar geen permanente bewoning is 

toegestaan, niet vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit, betekent dit niet dat voor 

vakantiewoningen geen normen gelden. Ook voor vakantiewoningen waar geen permanente 

bewoning is toegestaan, geldt dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening gezorgd 

moet worden voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De Raad van State heeft bepaald 

dat in principe "elke situatie waarin met een zekere regelmaat en gedurende langere tijd 

personen zullen verblijven" als geluidgevoelig beschouwd kan worden. Dit geldt dus ook voor 
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vakantiewoningen. Dit betekent niet dat voor vakantiewoningen hetzelfde 

beschermingsniveau moet gelden als voor permanente woningen, maar het betekent ook dat 

deze vakantiewoningen niet zomaar kunnen worden weggezet als niet geluidsgevoelig. In die 

zin heeft de Raad van State in een casus uitgesproken dat zij een bescherming gebaseerd op 

de normstelling in de Handreiking vergunningverlening en industrielawaai (o.a. 

bedrijfswoningen), gelet op het feit dat dergelijke woningen niet permanent worden bewoond, 

redelijk acht. Dit houdt in dat de geluidsbelasting op vakantiewoningen die niet permanent 

bewoond ongeveer 5 dB hoger mag zijn dan de geluidsbelasting op (vakantie)woningen die 

wel permanent bewoond worden. Hieruit volgt de conclusie dat De Rietzoom alleen al door 

de aanwezigheid van de vakantiewoningen aanpassingen aan zijn bedrijfsvoering dient aan te 

brengen ten aanzien van het geluid. 

 

Eerdere besluitvorming 

Op 4 juli 2016 heeft de raad ingestemd met de volgende beslispunten: 

1. Streven naar juridische inbedding van de functie horeca- en recreatieve bedrijven 

gezamenlijk met de functie wonen; 

2. Hiertoe de eventuele mogelijkheden vanuit de Omgevingswet verkennen; 

3. In geval de Omgevingswet het gezamenlijke bestaan mogelijk maakt, ontvangt de raad 

ter besluitvorming een voordracht over hoe de periode te overbruggen naar het 

inwerkingtredingstijdstip van de Omgevingswet (pilot doorzetten); 

4. Daarnaast onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een sluitende juridische  

overeenkomst tussen bewoners en bedrijven; 

5. In geval de inbedding van beide functies onmogelijk blijkt, overgaan tot het intrekken 

van de persoonsgebonden rechten tot wonen: 

a. Hierover de raad informeren en; 

b. Een concept plan van aanpak voorstellen. 

 

Op 1 mei 2017 heeft de raad als volgt besloten: 

1. Af te zien van het verder uitwerken van de pilot ‘Geruisloos De Leine’; 

2. Vast te stellen dat in het recreatiegebied Meerwijck geen permanente bewoning wordt 

toegestaan, uitgezonderd de bestaande persoonsgebonden rechten op basis van de 

uitsterfconstructie. Hiertoe: 

3. Een ontwerp bestemmingsplan ter inzage laten leggen door het college waarin het 

persoonsgebonden overgangsrecht niet is opgenomen, en 

4. Gelijktijdig door het college persoonsgebonden gedoogbeschikkingen af te laten 

geven, en 

5. Actief te handhaven op permanente bewoning en hiervoor een plan van aanpak op te 

stellen. 

 

In het raadsvoorstel van 2016 staat dat een permanent bewoonde recreatiewoning hoe dan ook 

een gevoelig object is, zowel bij bewoning onder persoonsgebonden overgangsrecht als bij 

bewoning op basis van een persoonsgebonden gedoogbeschikking. In 2017 is echter 

voorgesteld het persoonsgebonden overgangsrecht terug te draaien naar 

gedoogbeschikkingen, bij wijze van oplossing voor de (geluids)problematiek zoals die speelt 

ter plaatse van het horecabedrijf. 

 

Het horecabedrijf opereert overigens ook abusievelijk onder het overgangsrecht omdat de 

aanduiding ‘jachthaven’ die het in het oude bestemmingsplan had niet in het huidige plan is 

opgenomen. Daarnaast is momenteel ondergeschikte horeca toegestaan, waar in het oude plan 

nog sprake was van een aanduiding ‘horeca’. Al geruime tijd is er een discotheek gevestigd. 
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De feesten die hier gehouden worden, leiden tot veel klachten van onder meer de permanente 

bewoners van de recreatiewoningen. Juist die problematiek vraagt dringend om een oplossing, 

waarbij aanvankelijk telkens is gesteld dat de bedrijvigheid zo min mogelijk belemmerd zou 

moeten worden. In het kader van het activiteitenbesluit is dat naar het oordeel van de 

gemeente echter hoe dan ook geen optie. In de tussenliggende periode is gebleken dat 

juridische inbedding van de functies ‘horeca- en recreatieve bedrijven’ en ‘wonen’ niet 

mogelijk is. Onder meer uitvoerig overleg met het ministerie van I&M wees uit dat er helaas 

geen mogelijkheden zijn, op het gebied van geluid, om de en-en inbedding van de twee 

functies (wonen en bedrijvigheid) te regelen.  

 

Een sluitende juridische overeenkomst kan – zo overweegt de gemeente - een betrokken partij 

er niet van weerhouden een verzoek om handhaving in te dienen en kan voor het bevoegd 

gezag al helemaal geen reden zijn zo’n verzoek niet in behandeling te nemen. Behalve dat wij 

dan alsnog zullen moeten gaan handhaven op bijvoorbeeld het onderwerp ‘geluid’ bij De 

Rietzoom, heeft de verzoeker om handhaving daarnaast ook nog een privaatrechtelijk dispuut 

met De Rietzoom. Dit alles komt de onderlinge verstandhouding ook niet ten goede. 

 

Intrekken van de bestaande persoonsgebonden rechten (overgangsrecht) en deze vervangen 

door persoonsgebonden gedoogbeschikkingen is naar het oordeel van de gemeente evenmin 

haalbaar. In het raadsvoorstel van 2016 staat al dat zowel een recreatiewoning met een 

persoonsgebonden gedoogbeschikking als een recreatiewoning met persoonsgebonden 

overgangsrecht geluidgevoelige objecten zijn. Uitvoering van het raadsbesluit van 1 mei 2017 

(punt 3 en 4) verandert de situatie in dat opzicht dan ook niet, terwijl het tot een ongewis en 

dus onnodig juridisch traject leidt. 

 

De door de gemeente Midden-Groningen in eerste aanleg beoogde oplossing is het komen tot 

een situatie waarin zowel de horeca als de recreatiewoningen (zowel de recreatiewoningen die 

recreatief gebruikt worden als de permanent bewoonde recreatiewoningen) in juridisch 

opzicht naast elkaar kunnen bestaan. Gebleken is dat het juridische kader niet de mogelijkheid 

biedt om de wensen van de betrokken partijen met elkaar te verenigen. Contacten tussen de 

gemeente Midden-Groningen en het (toenmalige) Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

hebben naar het oordeel van de gemeente opgeleverd dat dit ook onder de Omgevingswet niet 

mogelijk zal zijn. Daarom wordt voorgesteld om te komen tot een juridisch juiste oplossing 

die recht doet aan een goede ruimtelijke ordening. 

 

De hiervoor beschreven situatie heeft ertoe geleid dat het Team Ruimtelijke Ontwikkeling van 

de gemeente Midden-Groningen voor een mogelijke oplossing van de problematiek van de 

‘onverenigbaarheid’ van de (permanente) bewoning van de recreatiewoningen in het 

recreatiegebied Meerwijck enerzijds en de huidige bedrijfsvoering van De Rietzoom in het 

memo “Scenarioschets bewoning recreatiegebied Meerwijck”, laatstelijk gewijzigd d.d. 1 

oktober 2018, de volgende 7 scenario’s heeft geformuleerd: 

 

Scenario’s: 

1. Onverkort intrekken van de persoonsgebonden rechten tot wonen; 

2. Het wegbestemmen van het persoonsgebonden overgangsrecht dat momenteel in het 

bestemmingsplan staat en dit vervangen door persoonsgebonden 

(gedoog)beschikkingen; 

3. In stand laten van de huidige situatie met het persoonsgebonden overgangsrecht voor 

de woningen waar dat nu voor geldt; 
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4. Positief bestemmen (woonbestemming) van de recreatiewoningen die daar op basis 

van het persoonsgebonden overgangsrecht nu voor in aanmerking komen; 

5. Positief bestemmen van alle recreatiewoningen (voor zover dat ook conform de wens 

van de eigenaar is); 

6. Wonen als medegebruik binnen de recreatieve hoofdbestemming toestaan voor de 

recreatiewoningen waar op basis van het persoonsgebonden overgangsrecht nu al 

gewoond mag worden; 

7. Wonen als medegebruik binnen de recreatieve hoofdbestemming voor alle 

recreatiewoningen. 

 

Deze 7 scenario’s zijn door de gemeente Midden-Groningen beoordeeld op de volgende 

aspecten: 

1. Is de ‘woning’ in het scenario een gevoelig object? 

2. Moeten de bedrijven in het scenario voldoen aan het Activiteitenbesluit? 

3. Is het haalbaar in het bestemmingsplan? 

4. Voldoet het scenario aan het Bouwbesluit? 

5. Is het scenario in lijn met de nieuwe Woonvisie (onder voorbehoud) en 

6. Is sprake van een toename van gemeentelijke (onderhouds)kosten 

 

Naar aanleiding van deze beoordeling concludeert de gemeente dat de problematiek die hier 

speelt, heel moeilijk oplosbaar is. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt de gemeente 

te zijn om uitvoering te geven aan het raadsbesluit van mei 2017: “De procedure voor het 

verwijderen van het persoonsgebonden overgangsrecht uit het bestemmingsplan en dit te 

vervangen door persoonsgebonden gedoogbeschikkingen kent echter een ongewis verloop, 

gelet op jurisprudentie.  

 

Hoe dan ook zal de uitbater van De Rietzoom geluidsbeperkende/-isolerende maatregelen 

moeten treffen, ook in het geval er alleen recreatiewoningen aan Oeverlanden zouden staan. 

Van de ondernemer(s) zal dan ook in elk geval iets verwacht mogen en moeten worden. 

 

Beide zullen ook voor de gemeente vermoedelijk een fikse kostenpost tot gevolg kunnen 

hebben. In het ene geval worden toegekende rechten (waaraan verwachtingen mogen worden 

ontleend) teruggedraaid. Dat leidt tot (financiële) schade bij de bewoners. Daarbij is het de 

vraag of dat in beroep stand houdt. In het andere geval dient te worden voldaan aan het 

Activiteitenbesluit in relatie tot gevoelige objecten. Dat vereist flinke investeringen op het 

adres van De Rietzoom.” 

 

Van de zeven scenario’s lijkt naar het oordeel van de gemeente in de conclusies na 

beoordeling van alle scenario’s het derde scenario er vooralsnog het beste uit te komen. Dit 

scenario is genoemd: “in stand laten van de huidige situatie met het persoonsgebonden 

overgangsrecht voor de woningen waar dat nu voor geldt”. Daaraan voegt de gemeente toe: 

“Qua afweging lijkt er amper verschil te zijn met de eerste twee scenario’s, met dien 

verstande dat het derde scenario in ieder geval planologisch het meest haalbaar geacht mag 

worden. Op basis van geldende jurisprudentie en huidige bestaande rechten is dat voor de 

eerste twee scenario’s onwaarschijnlijk. Scenario vier tot en met zeven zijn planologisch 

lastig vanwege de benodigde instemming van de provincie.”   
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1.2. Vraagstelling 

De gemeente Midden-Groningen heeft aan ondergetekende de vraag voorgelegd om het 

voorstel van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling om te kiezen voor het derde scenario zoals 

beschreven in het memo “Scenarioschets bewoning recreatiegebied Meerwijck” te toetsen. 

  

1.3. Aanpak en opzet van deze notitie 

De vraag naar de toetsing van de keuze voor het derde scenario zoals beschreven in het memo 

“Scenarioschets bewoning recreatiegebied Meerwijck” zou op twee manieren kunnen worden 

opgevat. 

 

In de eerste plaats zou deze toetsing zich kunnen beperken tot de overwegingen die in 

genoemd memo worden gewijd aan de 7 scenario’s die daarin zijn onderscheiden, zodat de 

vraag zich feitelijk toespitst op de door de gemeente uit de 7 scenario’s gemaakte keuze voor 

scenario 3. De uitkomst van een dergelijke toetsing kan drieërlei zijn: 

1. De keuze van de gemeente voor scenario 3 is verdedigbaar en de motivering van deze 

keuze in het memo is voldoende; 

2. De keuze van de gemeente voor scenario 3 is verdedigbaar, maar de motivering van 

deze keuze dient te worden aangepast en 

3.  De keuze van de gemeente voor scenario 3 is onvoldoende verdedigbaar. Een ander 

het memo genoemd scenario verdient de voorkeur en daarvoor kan een voldoende 

motivering worden gegeven. 

 

In de tweede plaats zou deze toetsing ook als een open vraag naar het meest aangewezen 

scenario worden opgevat, waarbij de in genoemd memo onderscheiden scenario’s weliswaar 

mede in de toetsing worden betrokken, maar waarbij ook een ander dan een van deze 7 

scenario’s als het meest aangewezen scenario wordt aangewezen.  

 

In overleg met de heer   van de gemeente Midden-Groningen is gekozen voor 

de tweede benadering. De keuze voor deze benadering is met name ingegeven doordat in geen 

van de 7 scenario’s die in het memo worden beschreven, sprake is van  

1. het in stand laten van de huidige situatie met het persoonsgebonden overgangsrecht 

voor de woningen waarvoor dat nu geldt, terwijl 

2. die bedrijven toch (op korte termijn) worden ontzien bij het nemen van verdergaande 

maatregelen dat die noodzakelijk zouden zijn indien sprake zou zijn van uitsluitend 

recreatiewoningen.   

 

Ondergetekende is van oordeel dat voor het vinden van een oplossing die zo veel mogelijk 

beide kenmerken heeft, mogelijkheden aanwezig zijn in zowel het huidige recht als in het 

toekomstige recht, namelijk wanneer de Omgevingswet zal zijn ingevoerd.  

 

Gelet hierop zullen in paragraaf 2 eerst de wettelijke mogelijkheden voor het combineren van 

milieubelastende bedrijven en immissiegevoelige bestemmingen, met name woningbouw, 

naar huidig recht worden verkend. Daarbij worden achtereenvolgens de mogelijkheden op 

grond van de Interimwet Stad en Milieu en de Crisis- en herstelwet aan de orde. Paragraaf 3 is 

gewijd aan het toekomstige recht. In het stelsel van de Omgevingswet is in dat verband met 

name het zogenaamde mengpaneel op grond van de Besluit kwaliteit leefomgeving van 

belang. Besloten wordt in paragraaf 4 met het benoemen van een voorkeursscenario voor de 

voor permanente bewoning van recreatiegebied Meerwijck te Kropswolde.  
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2. Het combineren van milieubelastende bedrijven woningbouw naar huidig recht
1
  

 

2.1. De Stad- en Milieubenadering 

De eerste wettelijke regeling waarmee een poging werd gedaan om in situaties waarin – kort 

samengevat - gebiedsontwikkeling enerzijds en de geldende milieunormen botsen, was de 

Experimentenwet Stad en Milieu. Deze wet was geldend van 1 januari 1999 tot 1 januari 2004 

en beperkte zich tot een aantal zogenaamde experimentgemeenten. Deze gemeenten kregen de 

mogelijkheid om ten aanzien van de specifiek (in de bijlage bij de Experimentenwet), 

aangewezen gebieden af te wijken van milieukwaliteitsnormen met betrekking tot bodem, 

geluid, lucht en externe veiligheid. Uit de analyse bij de start van het project Stad & Milieu 

bleek namelijk dat met name de grenswaarden voor deze beleidsterreinen tot problemen 

kunnen leiden bij verstedelijking, bijvoorbeeld bij het bouwen van woningen langs (spoor-

)wegen of nabij bestaande bedrijventerreinen. 

 

Uit een eerste tussenevaluatie van de Experimentenwet in september 2001 constateert de 

evaluatiecommissie “een beweging in de richting van een op leefkwaliteiten georiënteerd 

beleid. Dit past volgens de evaluatiecommissie bij de behoefte om milieu niet langer 

geïsoleerd te bezien, maar juist te streven naar een beleid waarbij milieu, naast andere 

belangen, onderdeel wordt van het integrale beleid voor de leefomgeving. Het project Stad & 

Milieu sluit hier naadloos bij aan en is volgens de evaluatiecommissie een middel gebleken 

om het ‘normdenken’ te overstijgen en ‘kwaliteitsgericht denken’ te bevorderen”. 

Op dezelfde plaats een tweede constatering van de commissie  “dat de problemen die 

gemeenten ondervinden bij de aanpak van probleemlocaties niet primair in de (hoogte van) 

normen gelegen zijn. Door slim te ontwerpen en de mogelijkheden die de wetgeving biedt 

optimaal te benutten zijn de meeste experimentgemeenten er in geslaagd om een stap 3-besluit 

te vermijden”. 

 

In het kabinetstandpunt naar aanleiding van de resultaten van de eerste evaluatie van de 

Experimentenwet wordt, in reactie op de constatering van de Evaluatiecommissie dat een stap 

3-besluit veelal vermeden kan worden, gesteld dat dit echter geenszins betekent dat de 

mogelijkheid om een stap 3-besluit te nemen overbodig is. Integendeel, deze mogelijkheid is 

de impuls geweest voor de ontwikkeling van de experimenteergebieden en heeft de nodige 

creativiteit uitgelokt. De mogelijkheid van stap 3 is onmisbaar voor het succes van de Stad & 

Milieubenadering om twee redenen. “Juist de mogelijkheid om af te wijken, heeft gemeenten 

gestimuleerd om alle mogelijkheden van stap 1 en 2 te benutten”.  

Daar komt volgens het kabinet bij “dat er situaties blijven waarin stap 1 en 2 geen oplossingen 

(kunnen) bieden voor de door de gemeente geconstateerde belemmeringen, omdat nadat al het 

mogelijke overwogen is, milieukwaliteitsnormen nog steeds aan de gewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen in de weg staan. Zonder de mogelijkheid van stap 3 zou in de gebieden 

minder kunnen worden bereikt dan met de mogelijkheid van stap 3. Oude stadswijken, 

verouderde industriegebieden, havengebieden in transitie zijn voorbeelden van typen 

gebieden die met behulp van de Stad & Milieubenadering inclusief stap 3 vernieuwd en 

verbeterd kunnen worden. Met stap 3 kan in agrarische gemeenten waar stankcirkels de 

mogelijkheden om te bouwen voor de eigen bevolking belemmeren ruimte voor woningbouw 

worden gecreëerd.  

                                                 
1
 Bij het schrijven van deze paragraaf is gebruik gemaakt van: Arjan Bregman, Gebiedsgerichte normstelling als 

de echte winst van de Omgevingswet, in: A.G. Bregman, H.E. Bröring en K.J. de Graaf (red), Onbegrensde 

rechtsbeoefening, opstellen aangeboden aan prof. mr. D.A. Lubach, Den Haag, IBR, 2014.  
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Hoewel het mogelijk is om zonder specifieke wettelijke grondslag stap 1 en 2 toe te passen 

(…) zijn stap 1 en 2 om bovengenoemde redenen veel minder effectief zonder wettelijke basis 

voor stap 3. De conclusie is daardoor gerechtvaardigd dat de behaalde resultaten zonder de 

afwijkingsmogelijkheid niet zouden zijn behaald”.  

Dit heeft ertoe geleid dat in de Interimwet stad-en-milieubenadering de systematiek van de 

Experimentenwet met de drie stappen is overgenomen. “Wel is er een aantal wijzigingen 

doorgevoerd ten opzichte van de Experimentenwet. Zo is de toepassingsmogelijkheid van de 

afwijkingsbevoegdheid in dit wetsvoorstel niet beperkt tot het stedelijk gebied maar generiek 

van karakter en is de reikwijdte uitgebreid met stank en ammoniak”. Afwijking “van 

milieukwaliteitsnormen met betrekking tot bodem, geluid en lucht en van wettelijke 

bepalingen met betrekking tot stank is toegestaan ten behoeve van het vestigen van 

milieugevoelige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld woningen. Dat betekent dat woningen 

kunnen worden gebouwd op locaties waar dat volgens de milieuwetgeving eigenlijk niet is 

toegestaan”. 

Dat laat onverlet, zo overweegt de regering in de Memorie van Toelichting bij het 

wetsvoorstel voor de Interimwet stad-en-milieubenadering, “dat een stap 3-besluit ook 

wenselijk kan zijn teneinde meer ruimte te bieden voor bedrijvigheid in relatie tot bestaande 

of nieuwe woningen, gericht op functiemenging. Dat speelt bijvoorbeeld bij de 

herstructurering van wijken, waar het toevoegen of uitbreiden van kleinschalige bedrijvigheid 

een bijdrage kan leveren aan optimale leefomgevingskwaliteit. Voorts is het denkbaar dat een 

stap 3-besluit wordt genomen bij de herstructurering van een bedrijventerrein in het stedelijk 

gebied, met name in de situaties dat de herstructurering betekent dat op delen van het 

bedrijventerrein meer een menging van wonen en werken wordt nagestreefd. Derhalve wordt 

de afwijkingsmogelijkheid ook geboden voor het vestigen of verplaatsen van kleinschalige 

bedrijvigheid”. 

Ook bij de toepassing van de Interimwet blijft het uitgangspunt dat zo mogelijk maatregelen 

aan de bron worden genomen, hetgeen tot uitdrukking komt in de eerste stap van de stad en 

milieubenadering. 

De Interimwet is niet bedoeld voor alle denkbare situaties waarin ambities ter zake van 

gebiedsontwikkeling enerzijds en milieunormen anderzijds knellen. Het desbetreffende 

project dient volgens de MvT uitdrukkelijk een gebiedsgericht revitaliseringsproject te zijn, 

waarbij sprake is van kleinschalige industriële of ambachtelijke activiteiten. Het is niet de 

bedoeling “om functiemenging te bewerkstelligen tussen milieugevoelige bestemmingen en 

grootschalige industriële activiteiten”. 

 

2.2. De aanwijzing van ontwikkelingsgebieden 

Teneinde de economische crisis en zijn gevolgen te bestrijden en een goed en duurzaam 

herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen, is de Crisis- en herstelwet 

(Chw) tot stand gekomen en op 31 maart 2010 in werking getreden. Deze wet is gericht op de 

versnelling van infrastructurele projecten en andere grote bouwprojecten en op projecten op 

het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie. De Chw was aanvankelijk bedoeld als een 

tijdelijke wet met een looptijd die zou eindigen op 1 januari 2014. Op 25 april 2013 heeft de 

Chw een onbepaalde looptijd gekregen. 

 

Een van manieren waarop in de Chw wordt gezocht naar het vergemakkelijken van onder 

meer gebiedsontwikkeling is het creëren van een nieuw instrument om ten behoeve van 

gebiedsontwikkeling van milieunormen af te wijken. Het instrument om dit mogelijk te 

maken had aanvankelijk de vorm van een afzonderlijk plan (het gebiedsontwikkelingsplan), 
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maar is na inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarbij de Chw een permanent karakter 

heeft gekregen omgevormd tot ‘bestemmingsplan plus’. Dit is een bestemmingsplan waarin 

een of meer zogenaamde ontwikkelingsgebieden zijn aangewezen. Ontwikkelingsgebieden bij 

AMvB worden aangewezen. Dit gebeurt door deze toe te voegen aan het Besluit uitvoering 

Crisis- en herstelwet (BuChw). 

 

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de (oorspronkelijke) Chw wordt over 

dit nieuwe instrument het volgende opgemerkt: “Bij sommige gewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen loopt men aan tegen milieurechtelijke grenzen. In de huidige wet- en 

regelgeving is er weinig ruimte voor bestuurders om in een dergelijk geval vanuit het bredere 

perspectief van duurzame ontwikkeling toch te kiezen voor de gewenste ontwikkeling. Er 

moet immers binnen de bestaande wettelijke randvoorwaarden worden beslist. In sommige 

situaties zou het echter wenselijk kunnen zijn dat bestuurders over meer mogelijkheden 

beschikken om milieuruimte voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen vrij te maken.”.  

 

De verhouding tussen de stad- en milieubenadering zoals geschetst in de paragraaf 2.1. van 

deze notitie enerzijds en het instrument gebiedsontwikkelingsplan anderzijds, wordt in de 

memorie van toelichting als volgt getypeerd: “Uitgangspunt is dat de nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk worden gemaakt met de in wetgeving vastgelegde milieukwaliteit. Bestuurders 

hebben thans nauwelijks aangrijpingspunten om de situatie te wijzigen. Bestuurders krijgen 

door gebruik te maken van een gebiedsontwikkelingsplan meer mogelijkheden om 

milieuruimte voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen vrij te maken. Een bestuurder kan op 

basis van dit plan eisen dat bestaande bedrijven hun milieubelasting terugdringen of dat de 

veroorzaker maatregelen neemt om de milieubelasting terug te dringen, bijvoorbeeld door het 

plaatsen van een geluidscherm. Leidraad is het mogelijk maken van gebiedsontwikkelingen 

met behoud van de gewenste milieukwaliteit. In de Interimwet stad-en-milieubenadering is 

een procedure opgenomen die het mogelijk maakt uiteindelijk af te wijken van bepaalde 

normstelling. Dat is een ander uitgangspunt. Niettemin kan in principe de Interimwet stad-en-

milieubenadering ook worden toegepast in gebieden die worden aangewezen om te 

experimenteren met een gebiedsontwikkelingsplan. Dat betekent dan wel dat de procedurele 

stappen uit de Interimwet stad-en-milieubenadering moeten worden doorlopen.”. 

 

Uit deze passage kan de indruk ontstaan dat afwijken van bestaande milieunormen in 

ontwikkelingsgebieden niet tot de mogelijkheden behoort. Dat is echter niet het geval. Een 

belangrijk voordeel van de aanwijzing van een ontwikkelingsgebied in ene bestemmingsplan-

plus is nu juist dat daarin van milieukwaliteitsnormen mag worden afgeweken.  In de Chw is 

in artikel 2.3 lid 7 wel limitatief voorgeschreven om welke wettelijke regelingen het hierbij 

gaat: de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Ontgrondingenwet, Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo, gedeeltelijk), de Wet ammoniak en veehouderij, Wet 

bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet geurhinder en veehouderij, Wet inzake de 

luchtverontreiniging en de Wet milieubeheer (met enkele uitzonderingen). 

 

Bij de wijziging van de Chw waarbij deze wet permanent is gemaakt, is ook een aantal 

inhoudelijke wijzigingen in de Chw en ook in andere wetten aangebracht. Een van de die 

wijzigingen betreft zoals hiervoor aangegeven het vervallen van het gebiedsontwikkelingsplan 

als zelfstandige planfiguur. In de praktijk, zo vermeldt de memorie van toelichting bij het 

wetsvoorstel waarbij de Chw permanent is gemaakt dat het niet helder of het een onderdeel 

van het bestemmingsplan betreft of een zelfstandig, met het bestemmingsplan samenhangend, 

plan. In de praktijk zijn voorts “nauwelijks situaties denkbaar waarin de noodzaak tot het 

vaststellen van een gebiedsontwikkelingsplan bestaat zonder dat het onderliggende 
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bestemmingsplan aangepast hoeft te worden”. Indien een voorgenomen gebiedsontwikkeling 

immers past in het vigerende bestemmingsplan, betekent dit in de regel dat milieuregels geen 

verhindering waren om het bestemmingsplan zo vast te stellen en zal vergunningverlening op 

basis van dit plan probleemloos kunnen plaatsvinden. Incorporatie van het 

gebiedsontwikkelingsplan in het bestemmingsplan, maakt dat ook niet langer twee 

afzonderlijke procedures behoeven te worden gevoerd. 

 

Artikel 2.2 Chw luidt als volgt: “Bij algemene maatregel van bestuur op de voordracht van 

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met Onze Minister of Onze 

Ministers wie het mede aangaat, kan bij wijze van experiment een gebied, zijnde bestaand 

stedelijk gebied, bestaand bedrijventerrein of gebied ter uitbreiding van de haven van 

Rotterdam, voor de duur van ten hoogste tien jaar worden aangewezen als 

ontwikkelingsgebied, indien dat met het oog op het versterken van de duurzame ruimtelijke 

en economische ontwikkeling van dat gebied bijzonder aangewezen is.” 

 

In de “Voortgangsrapportage 2016-2017 Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet” wordt 

onder meer ingegaan op de mate waarin en de wijze waarop van het instrument 

ontwikkelingsgebied gebruik wordt gemaakt. In dit verband wordt in de 

Voortgangsrapportage onder meer opgemerkt dat, sinds de Chw in werking is getreden, 36 

ontwikkelingsgebieden zijn aangewezen, uiteenlopend van één tot zeven gebieden per jaar. 

Wat betreft de gebiedstypen zijn de gemengde woon-werkgebieden met 22 aanwijzingen het 

meest voorkomend. De haven- en industriegebieden hebben het instrument vanaf 2013 in 

beeld. Het motief voor de aanwijzing in die gebieden is ook iets afwijkend. In de gemengde 

gebieden en de gebieden onder invloed van de infrastructuur is manoeuvreerruimte nodig om 

een oplossing te vinden in de relatie tussen de milieubelasting van industrie of verkeer en de 

kwetsbare woonfunctie. In de haven- en industriegebieden komt het instrument ook van pas 

bij de verdeling van de beschikbare milieugebruiksruimte over de bedrijven onderling. Het 

tijdelijk afwijken van normen is de meest te benutten optie bij ontwikkelingsgebieden. 

 

In vrijwel alle 36 ontwikkelingsgebieden is de verdeling van de geluidruimte aan de orde. 

Slechts in vijf ontwikkelingsgebieden speelt geluid geen rol bij de benutting van het 

instrumentarium. 

 

Over de praktijk van het werken met ontwikkelingsgebieden vermeldt de 

Voortgangsrapportage dat zowel mensen binnen de gemeente als stakeholders (in het 

betrokken gebied) vaak een beperkte kennis hebben van de mogelijkheden van het 

bestemmingsplan-plus. Het is daarom nodig informatie te geven over de werking van het 

instrument. Dan pas valt er gericht mee te werken. De kennis over het instrument leidt tot 

ambtelijke en bestuurlijke belangstelling en motivatie. De onconventionele aanpak is 

interessant en roept de vraag op of het instrument ook in andere gebieden zinvol kan worden 

toegepast. Anderzijds wordt in diverse projecten ook weerstand gevoeld. Het afwijken van 

geldende normen kan gevoelig liggen en bedrijven kunnen het instrument als bedreigend 

ervaren. Eén gemeente signaleert volgens de Voortgangsrapportage meer ambtelijke reserve 

dan bij de bestuurders. Voor een goede toepassing van het instrumentarium is veel onderzoek 

nodig. Als besloten wordt tot afwijking van de geldende milieunorm, dan vergt de juridische 

borging, om binnen tien jaar alsnog te voldoen aan de norm, veel aandacht. In vrijwel alle 

projecten blijkt dat het opstellen van een bestemmingsplan-plus een hele klus is. Het gaat dan 

ook altijd om complexe gebieden, waarvoor een oplossing niet voor het oprapen ligt. 
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Op 5 september 2018 is aan de Tweede Kamer aangeboden het wetsvoorstel “Wijziging van 

de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van 

duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik”. In dit wetsvoorstel 

wordt – onder verwijzing naar de hiervoor genoemde Voortgangsrapportage - ook ingegaan 

op de wijze waarop met het instrument ontwikkelingsgebied wordt omgegaan.  

 

In de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel wordt onder meer overwogen dat, om snel 

in te kunnen spelen op gewenste lokale ontwikkelingen, het belangrijk is om de procedure om 

gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de Chw biedt te verkorten. Zoals hiervoor 

aangegeven moment moeten nieuwe experimenten en toevoegingen van projecten of gebieden 

aan bestaande experimenten altijd bij AMvB worden aangewezen door toevoeging aan het 

BuChw. Dit duurt gemiddeld ruim tien maanden. Dit proces wordt volgens de memorie van 

toelichting in de praktijk als te tijdrovend en onzeker ervaren. Overheden willen graag 

voortvarend aan de slag met nieuwe instrumenten. Een procedure waarbij hun project via een 

AMvB wordt aangewezen remt hierbij af.  

 

Daarom wordt met dit wetsvoorstel geregeld dat onder meer de aanwijzing van 

ontwikkelingsgebieden ook bij ministeriële regeling kan plaatsvinden. Bij de procedure voor 

de ministeriële aanwijzing vindt geen toets meer plaats op het voldoen aan de wettelijke 

criteria. Deze aanpassing van de procedure levert een versnelling van ten minste 7 maanden 

op ten opzichte van de oorspronkelijke procedure. Hierdoor heeft het bevoegd gezag veel 

eerder duidelijkheid of het kan experimenteren met bijvoorbeeld een bestemmingsplan-plus 

voor een ontwikkelingsgebied. 

 

Omdat met dit wetsvoorstel ook wordt beoogd om het experimenteren met nieuwe 

instrumenten die lijken op instrumenten die na inwerkingtreding van de Omgevingswet te 

stimuleren, wordt de beoogde wijziging van de Chw ook wel de ‘Transitiewet Omgevingswet’ 

genoemd. Het kabinet streeft ernaar om de Transitiewet op 1 januari 2019 in werking te laten 

treden. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat zowel de Tweede als de Eerste Kamer op 

korte termijn met het wetsvoorstel instemmen.    

 

3. Het combineren van milieubelastende bedrijven woningbouw naar toekomend recht  

 

3.1. Het stelsel van de Omgevingswet 

Volgens de meest actuele verwachting van het huidige kabinet zal op 1 januari 2021 de 

Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet is weliswaar al in 2016 in het Staatsblad 

gepubliceerd, maar dit betreft uitsluitend de ‘hoofdwet’. Bij de Omgevingswet behoren 4 

AMvB’s:  Deze zijn afgelopen zomer ook in het Staatsblad gepubliceerd. Dit zijn: 

- Het Omgevingsbesluit (Ob). Deze AMvB bevat de procedures voor het toepassen van 

diverse instrumenten (zoals het omgevingsplan en de omgevingsvergunning) en bevat 

daarnaast regels die voor bevoegd gezag, bijvoorbeeld over de verdeling en 

betrokkenheid van andere bestuursorganen. Het Omgevingsbesluit gaat onder meer het 

huidige Besluit omgevingsrecht, het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit mer 

vervangen; 

- Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Deze AMvB richt zich op de overheid. Het 

Bkl zal diverse materiële normen (zoals normen voor geluid en luchtkwaliteit, die zijn 

gesteld voor het realiseren van de nationale doelstellingen en het voldoen aan 

internationale verplichtingen) bevatten. Ook wordt er een deel van de zogenaamde 

bestuurlijke afwegingsruimte uitgewerkt. Onderdeel daarvan is het zogenaamde 

‘mengpaneel. Hierop zal in paragraaf 3.2 afzonderlijk worden ingegaan; 
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- Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze AMvB is de opvolger van het 

huidige Activiteitenbesluit en bevat regels voor (vooral) milieubelastende activiteiten. 

Daarbij zijn de regelingen beperkt tot wat nodig is op basis van bijvoorbeeld Europese  

ichtlijnen, andere internationale verplichtingen en voor een basisbeschermingsniveau 

voor veiligheid en gezondheid; 

- Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze AMvB vervangt het huidige 

Bouwbesluit en bevat de algemene regels voor het bouwen, in stand houden en slopen 

van bouwwerken opgenomen. Ook hier is in vergelijking met het Bouwbesluit 2012 

sprake van deregulering en decentralisatie. Het Bbl heeft uitsluitend betrekking op 

zaken die het Rijk moet regelen vanwege Europese en internationale en 

brandveiligheidsnormen. 

 

Naast de ‘hoofdwet’ van de Omgevingswet en de daarbij behorende AMvB’s is sprake van 

een viertal aanvullingswetten, die de Omgevingswet met regels vanuit een bepaald thema 

zullen aanvullen. Het gaat om de volgende 4 aanvullingswetten: 

 

- De Aanvullingswet bodem. Het gaat in deze wet om regels die nu nog grotendeels in 

de Wet bodembescherming is opgenomen. Het beleid ten aanzien van de bodem blijft 

overigens onveranderd: het bereiken van een goede bodemkwaliteit door het 

voorkomen van nieuwe verontreinigingen en het opruimen van bestaande 

verontreinigingen; 

- De Aanvullingswet geluid bevat regels ten aanzien van geluidhinder. Veel van die 

regels staan nu in de Wet geluidhinder. In de aanvullingswet wordt de invoering van 

de geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur verbreed naar provinciale wegen 

en industrieterreinen; 

- De Aanvullingswet natuur bestaat voor het overgrote deel uit de regels van de Wet 

natuurbescherming 2015. Voor de verlening van vergunningen en ontheffingen kan 

worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning; 

- De Aanvullingswet grondeigendom bevat een regeling van de instrumenten 

onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in landelijk gebied. Aan deze 

instrumenten wordt vrijwillige stedelijke kavelruil als nieuw instrument toegevoegd. 

Verder wordt in deze Aanvullingswet ook een nieuwe regeling inzake kostenverhaal 

(waarvoor thans de Wro een regeling bevat) opgenomen. 

 

Onlangs is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet 

aangeboden. De Invoeringswet heeft als eerste doel het regelen van een evenwichtige 

overgang van de nu geldende regelgeving naar het nieuwe stelsel van de 

Omgevingswet. Om dat te bereiken omvat deze wet drie hoofdgroepen van regels: 

a. een deel vult de Omgevingswet aan; 

b. een deel wijzigt andere wetten of trekt deze in en  

c. c. een deel dat het belangrijke overgangsrecht regelt. 

 

De aanvulling van de Omgevingswet in de Invoeringswet heeft betrekking op enkele 

belangrijke onderwerpen, zoals nadeelcompensatie en de scheiding tussen toetsing aan de 

omgevingsplan enerzijds en de aan technische bouwvoorschriften anderzijds. 

 

Het is de bedoeling dat de Aanvullingswetten, samen met de Invoeringswet bij de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet een geïntegreerd onderdeel vormen van die 

wet. Voor de inwerkingtreding zullen er nog Aanvullingsbesluiten en een Invoeringsbesluit 

volgen. Ook worden er ministeriële regelingen voorbereid.  
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3.2. Het Besluit kwaliteit leefomgeving en het mengpaneel 

In het Bkl wordt ervoor gekozen om immissienormen voor diverse typen hinder niet langer op 

rijksniveau vast te leggen, maar gemeenten in staat te stellen gebiedsgericht maatwerk te 

leveren. Daartoe wordt aan gemeenten de mogelijkheid geboden in dergelijke normen in het 

omgevingsplan op te nemen. Zo kan de gemeente voor elk (type) gebied bepalen welke 

immissies aanvaardbaar zijn. Op die manier kan van geval tot geval een optimaal evenwicht 

worden gezocht tussen de (on)mogelijkheden van verantwoorde gebiedsontwikkeling en de 

belangen van gevestigde bedrijven waarbij sprake is van emissie. Gemeenten zijn op grond 

van het Bkl in dit kader verplicht om bij een wijziging van het omgevingsplan rekening te 

houden met immissies van aanwezige bedrijvigheid op de beoogde nieuwbouw. 

 

De huidige immissienormen verliezen onder de Omgevingswet overigens niet elke betekenis. 

Het Bkl geeft immissienormen voor geluid, trillingen en geur veroorzaakt door bedrijfsmatige 

activiteiten. Deze ‘standaardwaarden’ worden ontleend aan het huidige recht en 

weerspiegelen een maatschappelijk aanvaard(baar) beschermingsniveau. Dit betekent dat, 

wanneer in een omgevingsplan alle standaardwaarden worden aangehouden, ervan mag 

worden uitgegaan dat het omgevingsplan een maatschappelijk acceptabel beschermingsniveau 

biedt. 

 

Het Bkl geeft gemeenten de mogelijkheid om af te wijken van de standaardwaarden indien 

een vastgoed- of gebiedsontwikkeling om maatschappelijke, economische of andere redenen 

gewenst is, maar als gevolg van deze ontwikkeling onmogelijk aan de normen kan worden 

voldaan. De gemeente kan dan besluiten dat een hogere belasting aanvaardbaar is. Het Bkl 

geeft hiervoor wel een zekere begrenzing, uitgedrukt in grenswaarden.   

  

Indien een ontwikkeling ook niet met inachtneming van deze grenswaarden met inachtneming 

van de grenswaarden kan worden gerealiseerd, kunnen gemeenten besluiten hiervan af te 

wijken. Een dergelijke afwijking kan zowel een tijdelijk als een permanent karakter hebben.  

 

Het Bkl biedt geen mogelijkheid om voor luchtkwaliteit in het omgevingsplan een slechtere 

kwaliteit toe te staan dan de nationale normen (omgevingswaarden genoemd) voorschrijven. 

Evenmin kan worden afgeweken van normen op het gebied van externe veiligheid. 

 

De regering heeft de gemeentelijke afweegmogelijkheden voor de verschillende 

milieuaspecten voorgesteld als schuifregelaars op een mengpaneel. Op de volgende pagina is 

aangegeven hoe dit schematisch worden weergegeven
2
: 

                                                 
2
 Deze figuur is ontleend aan C.P. Hageman, Vastgoedontwikkeling binnen de kaders van de nieuwe 

Omgevingswet, ASRE-paper, 2016–05, December 2016, p. 17. 
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Uit het voorgaande volgt dat de mogelijkheden om af te wijken van bepaalde milieunormen  

onder het Omgevingswet, vastgelegd in het Bkl, ruimer zullen zijn dan onder het huidige 

recht.  

 

Deze mogelijkheden zijn opgenomen in specifieke bepalingen in het Bkl. Op het gebied van 

geur kan in het omgevingsplan van standaardwaarden en grenswaarden worden afgeweken en 

kunnen kleinere afstanden worden toegestaan dan het Bkl voorschrijft.64 Op eenzelfde wijze 

kan in het omgevingsplan voor bedrijventerreinen worden afgeweken van standaardwaarden 

en grenswaarden voor trillingen.65 Bij overschrijding van grenswaarden geldt de eis dat 

zwaarwegende economische belangen of andere zwaarwegende maatschappelijke belangen 

het afwijken rechtvaardigen.   

  

Een verschil met het stap 3-besluit uit de Interimwet stad-en-milieubenadering is dat de 

mogelijkheid tot afwijken niet pas ontstaat indien de stappen 1 en 2 eerst worden doorlopen 

(dat wil zeggen dat er in eerste aanleg een verplichting is tot het volledig benutten van de 

bestaande mogelijkheden en het treffen van zoveel mogelijk brongerichte maatregelen). Ook 

ontbreekt de verplichting op grond van de Interimwet stad-en-milieubenadering om nadelige 

gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken of desnoods te 

compenseren. Daarnaast vervallen de beperkingen tot specifieke projecten (gebiedsgerichte 

revitaliseringsprojecten in de Interimwet). 

  

Gelet op de vraagstelling van de gemeente Midden-Groningen die in de onderhavige notitie 

aan de orde is, vraagt de manier waarop de regels voor het thema geluid in het Bkl zijn 

uitgewerkt bijzondere aandacht. Het Bkl geeft standaardwaarden voor de geluidsbelasting op 

de gevel van geluidgevoelige gebouwen en op geluidgevoelige locaties. Dit zijn, zoals 

hiervoor aangegeven, de waarden die, wanneer deze in een omgevingsplan worden 

opgenomen, leiden tot een aanvaardbaar beschermingsniveau. Gemeenten kunnen in het 

omgevingsplan echter voor een bepaald gebied of voor een of meer categorieën activiteiten 

afwijkende waarden vaststellen. Daarbij hebben de grenswaarden betekenis, maar ook 

daarvan kan in beginsel, mits goed gemotiveerd, van worden afgeweken.  

Voor het thema geluid geldt wel een beperking om van de grenswaarden af te wijken. Het 

opnemen van hogere toegestane waarden voor gevelgeluid mag namelijk geen overschrijding 



 14 

betekenen van de grenswaarden, die gelden voor binnenruimten van geluidgevoelige 

gebouwen. 

 

Op dit verbod van overschrijding van deze specifieke waarde bestaan wel weer twee 

uitzonderingen. De eerste uitzondering doet zich voor indien er onevenredig kostbare of 

ingrijpende maatregelen nodig zijn om voor een bestaand gebouw aan de binnenwaarde te 

voldoen. Van een dergelijke onevenredig ingrijpende maatregel is sprake als een 

(gedeeltelijke) herbouw nodig is of als het aanzicht van een monument of anderszins 

waardevol pand ernstig moet worden aangetast. De tweede uitzondering op het verbod om de 

grenswaarde voor binnenruimten van geluidgevoelige gebouwen te overschrijden is aan de 

orde als de eigenaar van een gebouw niet meewerkt aan onderzoek naar het geluid in 

geluidgevoelige ruimten of noodzakelijke geluidswerende maatregelen, of weigert eventuele 

verbeteringen van de geluidswering aan te laten brengen.  

  

Genoemde beperkingen om bij geluid bepaalde grenswaarden te overschrijden liggen 

overigens in het verlengde van het huidige recht, dat evenmin een overschrijding van 

binnenwaarden toelaat.  

 

Een belangrijk verschil tussen de afwijkingsmogelijkheden van ‘het mengpaneel’ en de 

huidige mogelijkheden van afwijking van milieunormen binnen ontwikkelingsgebieden in een 

bestemmingsplan-plus, is dat afwijken op grond van het Bkl ook permanent is toegestaan en 

dat gemeenten zelf kunnen bepalen voor welk gebied wordt afgeweken. Er hoeft niet eerst een 

gebied bij AMvB (huidige Chw) of bij ministeriële regeling (na invoering van de Transitiewet 

Omgevingswet) te zijn aangewezen. Daarnaast vervallen in het Bkl de in de Chw genoemde 

beperkingen tot specifieke projecten of doeleinden. 

 

4. Naar een voorkeursscenario  

 

4.1. Inleiding 

De gemeente Midden-Groningen heeft aan ondergetekende de vraag voorgelegd om het 

voorstel van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling om te kiezen voor het derde scenario zoals 

beschreven in het memo “Scenarioschets bewoning recreatiegebied Meerwijck” te toetsen. 

Deze laatste paragraaf bevat het resultaat van deze toetsing. Daarbij zal in paragraaf 4.2. eerst 

worden ingegaan op de 7 scenario’s die de gemeente zelf heeft onderscheiden. Aansluitend 

zal worden overwogen welke mogelijke meerwaarde voor de onderhavige casus voortvloeit 

uit de huidige respectievelijke de toekomstige wettelijke mogelijkheden om van milieuregels 

af te wijken.    

  

4.2. De 7 scenario’s uit het gemeentelijke memo 

Een van de relevante aspecten waarop de 7 scenario’s door de gemeente zijn beoordeeld is of 

het scenario haalbaar is in het bestemmingsplan. Dit is een cruciaal aspect, omdat de 

gemeente een juridisch juiste oplossing die recht doet aan een goede ruimtelijke ordening. 

Van de 7 scenario’s wordt door de gemeente uitsluitend het derde scenario (wat ook het 

voorkeursscenario van de gemeente is) geacht een vanuit bestemmingsplanperspectief 

haalbaar scenario te zijn. 

 

Bij de gemeentelijke conclusie dat dit scenario planologisch haalbaar past naar de mening van 

ondergetekende wel de kanttekening dat in het vigerende bestemmingsplan wel 

persoonsgebonden overgangsrechten zijn opgenomen, die zich niet verdragen met de op 

grond van het bestemmingsplan c.q. op grond van het overgangsrecht eveneens toegestane 
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bedrijfsactiviteiten. Het in stand laten van de huidige situatie met het persoonsgebonden 

overgangsrecht voor de woningen waarvoor het nu geldt leidt er – zoals bij scenario 3 ook 

overwogen – toe dat de bedrijven die het betreft maatregelen moeten nemen die verdergaan 

dan de maatregelen die zij zouden moeten nemen indien sprake zou zijn van uitsluitend 

recreatiewoningen. Dit laatste is het geval in scenario 1. Dat scenario wordt door de gemeente 

echter niet haalbaar geacht omdat – samengevat weergegeven -  het wegbestemmen van het 

persoonsgebonden overgangsrecht zonder ’wisselgeld’ door de Raad van State niet zal 

worden geaccepteerd.  

 

Ondergetekende onderschrijft de gemeentelijke opvatting dat in scenario 1 ingeval van het 

geheel ontbreken van ‘wisselgeld’ naar het oordeel van de Raad van State geen sprake zal zijn 

van een goede ruimtelijke ordening. Wel tekent ondergetekende daarbij puntsgewijs het 

volgende aan: 

- Ook indien het persoonsgebonden overgangsrecht zou vervallen, zijn de bedrijven die 

zorgen voor de geluidhinder gehouden om (a) zich te houden aan de voorwaarden zijn 

verbonden aan de aan hen verleende vergunningen en (b) zich te houden aan de 

geluidsnormen die – zoals blijkt uit jurisprudentie waarnaar de gemeente verwijst – 

ook gelden indien uitsluitend sprake is van recreatiewoningen; 

- Omdat de bedrijven zich hieraan momenteel niet (volledig) houden en daartoe ook niet 

in staat zijn, dienen de bedrijven  ook wanneer de persoonsgebonden 

overgangsrechten niet zouden verdwijnen, hun bedrijfsvoering aan te passen c.q. 

maatregelen te treffen; 

- Aan het aanpassen van de bedrijfsvoering c.q. het treffen van maatregelen zijn voor 

deze bedrijven kosten verbonden. Deze kosten kunnen door de bedrijven niet als 

schade bij de gemeente Midden-Groningen worden geclaimd. Deze kosten vloeien 

immers voort uit het bestemmingsplan van voor de herziening van 2014 c.q. uit de aan 

deze bedrijven verleende vergunningen; 

- Anders ligt dit ten aanzien van de extra kosten die de betreffende bedrijven moeten 

maken om aanvullende maatregelen te nemen om te kunnen voldoen aan de 

geluidsnormen die gelden voor de belasting aan de gevels van woningen waarin 

permanente bewoning is toegestaan. Deze extra kosten zijn naar het oordeel van 

ondergetekende een rechtstreeks gevolg van het persoonsgebonden overgangsrecht dat 

door de gemeente bij de herziening in 2014 in het bestemmingsplan is opgenomen. 

Indien de bedrijven daartoe tijdig (dat wil zeggen voor de ommekomst van de 5-

jaarstermijn in 2019) bij de gemeente Midden-Groningen een schadeclaim indienen, 

dan acht ondergetekende een reële kans aanwezig dat de gemeente genoemde extra 

kosten als planschadevergoeding aan de bedrijven dient te betalen; 

- Omdat de bedrijfsvoering van de bedrijven ook indien deze voldoen aan de normen 

voor recreatiewoningen enerzijds en de persoonlijke overgangsrechten op permanente 

bewoning van sommige recreatiewoningen onverenigbaar zijn, heeft de gemeente 

feitelijk de keus tussen 2 opties om de bedrijven en de (recreatie)woningen toch met 

elkaar in overeenstemming te brengen, te weten de scenario’s 1 en 3, waarbij de 

gemeente in scenario 3 de kosten van de extra maatregelen voor de bedrijven wellicht 

moet bekostigen en in scenario 1 als wisselgeld het vervallen van het recht op 

permanente bewoning als schade aan de betreffende eigenaren dient te voldoen; 

- Wat betreft de hoogte van de schadevergoeding die de gemeente aan de houders van 

een persoonsgebonden overgangsrecht op permanente bewoning moet betalen is naar 

het oordeel van ondergetekende relevant dat het hier gaat om persoonsgebonden 

overgangsrecht. Dit betekent dat de betreffende woningen niet verkoopbaar zijn met 

enig recht op permanente bewoning. Tot een waardedaling van de betreffende 
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recreatiewoningen woningen kan het vervallen van het persoonsgebonden 

overgangsrecht dan ook niet leiden; 

- Ondergetekende is geen financieel deskundige. Het is voor ondergetekende niet 

inzichtelijk wat, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, voor de gemeente Midden-

Groningen de financiële consequenties zijn van scenario 1 (met een reële kans op een 

succesvolle schadeclaim van de eigenaren met een persoonsgebonden overgangsrecht) 

enerzijds en van scenario 3 (met een reële kans op een succesvolle schadeclaim van de 

bedrijven) anderzijds; 

- Indien het zo zou zijn dat door een ter zake financieel deskundige wordt ingeschat dat  

met een succesvolle schadeclaim van de eigenaren met een persoonsgebonden 

overgangsrecht in scenario 1 voor de gemeente een lager schadebedrag is gemoeid dan  

met een succesvolle schadeclaim van de bedrijven in scenario 3, dan is naar het 

oordeel van ondergetekende de keuze voor scenario 1 voor de gemeente vanuit 

financieel perspectief verdedigbaar; 

- Indien de gemeente aan de eigenaren met een persoonsgebonden ingeval van dez 

keuze voor scenario 1 aan de eigenaren met nu nog een persoonsgebonden 

overgangsrecht een redelijke vergoeding, zoals berekend door de hiervoor bedoelde  

financieel deskundige aanbiedt voor het vervallen van het persoonsgebonden 

overgangsrecht, en zouden de betreffend eigenaren dit weigeren en zou de gemeente 

dan alsnog overgaan tot een bestemmingsplanherziening waarbij dit 

persoonsgebonden overgangsrecht vervalt, dan is er naar het oordeel van 

ondergetekende een reële kans dat de Raad van State zal oordelend at de gemeente 

reëel ‘wisselgeld’ heeft aangeboden en derhalve ook in scenario 1 sprake is van een 

goede ruimtelijke ordening; 

- Indien het daarentegen zo zou zijn dat door een ter zake financieel deskundige wordt 

ingeschat dat  met een succesvolle schadeclaim van de eigenaren met een 

persoonsgebonden overgangsrecht in scenario 1 voor de gemeente een hoger 

schadebedrag is gemoeid dan  met een succesvolle schadeclaim van de bedrijven in 

scenario 3, dan is naar het oordeel van ondergetekende de keuze voor scenario 3 voor 

de gemeente vanuit financieel perspectief verdedigbaar. Het betalen van planschade 

aan de bedrijven in verband met de extra kosten is in dat geval voor de gemeente 

Midden-Groningen de goedkoopste oplossing; 

- Met de gemeente Midden-Groningen is ondergetekende van mening dat scenario 2, 

waarin het persoonsgebonden overgangsrecht dat momenteel in het bestemmingsplan 

staat wordt wegbestemd en wordt vervangen door persoonsgebonden 

(gedoog)beschikkingen feitelijk niets oplost en dat de scenario’s 4 tot en met 7, die 

alle feitelijk enige vorm van objectgebonden permanent wonen introduceert en 

daarmee de tegenstelling tussen het recreatiegebied en de bedrijven feitelijk onnodig 

verscherpt evenmin de voorkeur verdienen boven de scenario’s 1 en 3 zoals hiervoor 

beschreven.      

 

4.3. Toepassing van de Stad- en milieubenadering 

In alle 7 scenario’s in de memo “Scenarioschets bewoning recreatiegebied Meerwijck”, 

laatstelijk gewijzigd d.d. 1 oktober 2018 is het – zo bleek in de vorige paragraaf - 

onvermijdelijk dat ofwel door de bedrijven extra maatregelen worden genomen vanwege de 

permanente bewoning van een aantal recreatiewoningen dan wel persoonsgebonden 

overgangsrecht verdwijnt. 

 

De vraag die in deze paragraaf zal worden beantwoord is of de Interimwet Stad- en 

milieubenadering mogelijk aanvullende mogelijkheden biedt. Dit is naar het oordeel van 
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ondergetekende niet het geval. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de 

Interimwet is namelijk opgemerkt dat, zoals aangegeven in paragraaf 2.1. van deze notitie, de 

Interimwet niet is bedoeld voor alle denkbare situaties waarin ambities ter zake van 

gebiedsontwikkeling enerzijds en milieunormen anderzijds knellen: .”Het desbetreffende 

project dient volgens de MvT uitdrukkelijk een gebiedsgericht revitaliseringsproject te zijn, 

waarbij sprake is van kleinschalige industriële of ambachtelijke activiteiten. Het is niet de 

bedoeling “om functiemenging te bewerkstelligen tussen milieugevoelige bestemmingen en 

grootschalige industriële activiteiten”. Enige oplossing waarbij de persoonsgebonden 

overgangsrechten blijven bestaan in combinatie met een hoger hinderniveau dan toegestaan 

ingeval van permanente bewoning beoogt nu juist wel een dergelijke functiemenging te 

bereiken en in stand te houden.  

 

4.4. Het aanwijzen van recreatiegebied Meerwijck als een ontwikkelingsgebied 

Een tweede denkbare mogelijkheid naar huidig recht is het aanwijzen van een 

ontwikkelingsgebied. Naar het oordeel van ondergetekende is dit mogelijk aangezien uit de 

tekst van artikel 2.2. Chw volgt dat de aanwijzing tot ontwikkelingsgebied onder meer 

mogelijk is indien het gaat om “bestaand stedelijk gebied”. Dat een recreatiepark als 

‘bestaand stedelijk gebied” moet worden aangemerkt volgt naar het oordeel van 

ondergetekende overigens uit een uitspraak van de Afdeling van 1 juni 2016
3
. In deze 

uitspraak ging het overigens ook om de permanente bewoning van recreatiewoningen. Enkele 

overwegingen in deze uitspraak luiden als volgt:  

“De Afdeling ziet zich gesteld voor de vraag of de ontwikkeling die het voorliggende plan 

mogelijk maakt een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6, tweede lid, van 

het Bro is. Bij de beantwoording van deze vraag moet worden beoordeeld welk planologisch 

beslag op de ruimte het voorliggende plan mogelijk maakt in vergelijking met het voorgaande 

plan en in hoeverre het plan, in vergelijking met het voorgaande plan, voorziet in een 

functiewijziging. In het voorheen geldende bestemmingsplan "Recreatiecentrum Patersven" 

uit 1997 had het recreatiepark met maximaal 500 recreatiewoningen in hoofdzaak de 

bestemming "Verblijfsrecreatieve voorzieningen" en was permanente bewoning van 

recreatiewoningen niet toegestaan. In het huidige bestemmingsplan is aan de gronden van de 

recreatiewoningen de bestemming "Recreatie - Verblijfsrecreatie" toegekend en is aan 420 

percelen met recreatiewoningen de aanduiding "specifieke vorm van wonen - bewoning" 

toegekend, waardoor, naast verblijfsrecreatie, ook permanente bewoning door een niet-

huishouden met een maximum van vier personen of door een huishouden is toegestaan. Dit 

maakt permanente bewoning door onder meer arbeidsmigranten mogelijk. Het plan voorziet 

ten opzichte van het voorheen geldende bestemmingsplan dus in extra gebruiksmogelijkheden 

van een groot aantal van de bestaande recreatiewoningen. Gelet op de aard en de omvang 

van de functiewijziging, waarbij permanente bewoning van 420 recreatiewoningen mogelijk 

wordt gemaakt, is de Afdeling van oordeel dat hier zich in dit geval een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling als bedoeld artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro voordoet, waarbij de actuele 

regionale behoefte moet worden beschreven en moet worden beschreven in hoeverre in die 

behoefte binnen bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien. 

 

Over de vraag of de behoefte binnen bestaand stedelijk gebied kan worden opgevangen 

overweegt de Afdeling, onder verwijzing naar haar uitspraak van 24 december 2014, 

ECLI:NL:RVS:2014:4654, dat bij de uitleg van het begrip "bestaand stedelijk gebied" wordt 

uitgegaan van hetgeen planologisch is toegestaan op grond van het voorheen geldende plan. 

Het voorheen geldende plan maakte een omvangrijk recreatiepark met maximaal 500 

                                                 
3
 201503801/1/R2. 
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recreatiewoningen mogelijk en voorzag daarmee in een stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van dienstverlening als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder h, 

van het Bro. Gelet op het voorgaande heeft de raad zich terecht op het standpunt gesteld dat 

het plangebied als bestaand stedelijk gebied kan worden aangemerkt.” 

 

Uit de laatste Voortgangsrapportage bij de uitvoering van de Crisis- en herstelwet blijkt dat 

ontwikkelingsgebieden relatief vaak worden aangewezen om zo te kunnen afwijken van 

geluidsnormen. Naar de mening van ondergetekende verdient het overweging om te laten 

onderzoeken of het mogelijk is om het recreatiepark aan te wijzen als ontwikkelingsgebied en 

gedurende een periode van maximaal 10 jaar de persoonsgebonden overgangsrecht te laten 

voortbestaan onder de voorwaarde dat de bedrijven die zorgen voor de geluidhinder zich (a) 

houden aan de voorwaarden zijn verbonden aan de aan hen verleende vergunningen en (b)  

houden aan de geluidsnormen die – zoals blijkt uit jurisprudentie waarnaar de gemeente 

verwijst – ook gelden indien uitsluitend sprake is van recreatiewoningen en daartoe de 

benodigde technische maatregelen treffen. Voor de nog resterende normoverschrijding als 

gevolg van de persoonsgebonden overgangsrechten op permanente bewoning kan vervolgens 

worden vastgelegd dat partijen gezamenlijk zich verbinden om binnen genoemde periode van 

10 jaar de normoverschrijding teniet te doen. De uitwerking hiervan vergt – na overleg met en 

instemming van ambtenaren bij het Ministerie van BZK die zich bezig houden met de Crisis- 

en herstelwet – om nadere doordenking en invulling. 

 

Ondergetekende maakt hierbij wel de kanttekening dat hem niet bekend is welke varianten 

reeds zijn besproken met het (toenmalige) ministerie van I&M. Indien de door 

ondergetekende voorgestelde constructie (waarbij slechts het verschil in normering tussen 

recreatiewoningen enerzijds en permanente bewoning anderzijds behoeft te worden 

overbrugd) daarbij reeds met de met toepassing van de Chw belaste ambtenaren het rijk is 

besproken en is beargumenteerd afgewezen, dan heeft hernieuwd contact vanzelfsprekend 

geen zin.   

   

4.5. Permanente bewoning van Meerwijck onder de Omgevingswet 

In paragraaf 3.2. van deze notitie werd aangegeven dat een belangrijk verschil tussen de 

afwijkingsmogelijkheden van ‘het mengpaneel’ en de huidige mogelijkheden van afwijking 

van milieunormen binnen ontwikkelingsgebieden in een bestemmingsplan-plus, is dat 

afwijken onder de Omgevingswet (op grond van het Bkl) ook permanent is toegestaan en dat 

gemeenten zelf kunnen bepalen voor welk gebied wordt afgeweken. 

 

Uit onder meer de memo “Scenarioschets bewoning recreatiegebied Meerwijck”, laatstelijk 

gewijzigd d.d. 1 oktober 2018 maakt ondergetekende op dat uit contacten met het 

(toenmalige) Ministerie van I&M duidelijk zou zijn geworden dat de Omgevingswet geen 

oplossing zou bieden voor het naast elkaar bestaan van de bedrijven en permanent bewoonde 

recreatiewoningen op grond van een persoonsgebonden overgangsrecht. Het is 

ondergetekende ook hier echter niet duidelijk of de casus aan I&M is voorgelegd met als 

kenmerken dat de bedrijven die zorgen voor de geluidhinder zich (a) houden aan de 

voorwaarden zijn verbonden aan de aan hen verleende vergunningen en (b)  houden aan de 

geluidsnormen die – zoals blijkt uit jurisprudentie waarnaar de gemeente verwijst – ook 

gelden indien uitsluitend sprake is van recreatiewoningen en daartoe de benodigde technische 

maatregelen treffen en dat uitsluitend worden gezocht naar mogelijkheden voor de resterende 

normoverschrijding als gevolg van de persoonsgebonden overgangsrechten op permanente 

bewoning. 

 



 19 

Omdat de mogelijkheden van afwijking van milieunomen in een ontwikkelingsgebied in 

beginsel ook zullen gelden op grond van het mengpaneel onder de Omgevingswet, acht 

ondergetekende het denkbaar dat, indien als uitkomst van contacten met het rijk als bedoeld in 

paragraaf 4.4. van deze notitie, de aanwijzing van een ontwikkelingsgebied als een werkbare 

mogelijkheid wordt gezien, er evenzeer een reële mogelijkheid is om na inwerkingtreding van 

de Omgevingswet een voor recreatiewoningen aanvaardbaar geluidsniveau permanent te 

combineren met (een uitsterfbeleid voor) persoonsgebonden overgangsrechten.  

 

Aangezien de inwerkingtreding van de Omgevingswet in dat geval zal plaatsvinden 

gedurende de 10 jaarstermijn voor het ontwikkelingsgebied, dan zal op dat moment de dan 

nog bestaande normoverschrijding die was toegestaan in het ontwikkelingsgebied, permanent 

kunnen worden gemaakt. 

 

Overigens geldt dat, wanneer niet aan de voorwaarden voor aanwijzing als 

ontwikkelingsgebied kan worden voldaan, combinatie van de recreatiewoningen en de 

bedrijven met gebruik van het mengpaneel desalniettemin denkbaar is, omdat enkele 

voorwaarden waaraan voor de aanwijzing van een ontwikkelingsgebied moet worden voldaan, 

(bij voorbeeld de voorwaarde dat sprake is van voldoende garanties dat na uiterlijk 10 jaar 

niet langer sprake zal zijn van normoverschrijding) onder de Omgevingswet niet meer zullen 

gelden.      

  

Naaldwijk, 23 oktober 2018  

 

Prof. dr. ir. A.G. Bregman 

 


