9.
Ook als er na een vernietiging
in beroep van een
milieuvergunning
een nieuw besluit wordt genomen,
heeft het bevoegd gezag niet automatisch
de verplichting
om eerst met een nieuw ontwerpbesluit
te komen, zoals
blijkt uit de opgenomen
uitspraak van 8 september 2070
met zaaknummer
200909237/1.
De vaste lijn van de
ABRvS is dat in geval van vernietiging
van een besluit
door de bestuursrechter
het bevoegd gezag in beginsel
de keus heeft om bij het opnieuw in de zaak voorzien
terug te vallen op de procedure die aan het besluit ten
grondslag lag, dan wel de gehele procedure
opnieuw te
doorlopen.
In beginsel, want de ABRvS geeft aan dat er
zich omstandigheden
kunnen voordoen waarin het uit
een oogpunt
van zorgvuldige
voorbereiding
van een
besluit, mede gelet op de aard en ernst van de gebreken
die tot vernietiging
hebben geleid en het verhandelde
in
die eerste procedure,
niet passend moet worden geoordeeld indien het bevoegd gezag ermee volstaat terug te
vallen op de eerdere procedure en niet een nieuw ontwerpbesluit
opstelt en ter inzage legt (o.a. ABRvS 2 juni
2010,

nr. 200905007/1;
ABRvS 8 september
2010, nr.
200909477/1,jM
2010/121 m.nt. Arents).
10.
In de opgenomen
uitspraak
van 8 september
2010 met zaaknummer
200909237/1
hecht de ABRvS er
waarde aan dat de wijziging van het nieuwe besluit dat
is genomen
na de vernietiging
i) geen milieunadelige
gevolgen heeft. en ii) appellant door het bevoegd gezag
per brief op de hoogte zijn gesteld van de wijzigingen.
Een nieuw ontwerpbesluit
kon onder deze omstandigheden achterwege
blijven. De ABRvS lijkt dan ook bij een
nieuw besluit na een eerder vernietigd besluit eerder te
kunnen oordelen dat het nodig is een nieuw ontwerpbesluit ter inzage te leggen.
11.
De ABRvS overweegt
uitdrukkelijk
dat het het
bevoegd gezag vrij staat om bij een nieuw besluit na een
vernietiging
in ieder geval over te gaan tot een terinzagelegging van een gewijzigd ontwerpbesluit.
Als belanghebbende moet je daar bedacht op zijn. Waar voorheen de
lijn in de jurisprudentie
was dat een rechtzoekende
voor
de ontvankelijkheid
in beroep niet gehouden
was een
zienswijze in te dienen tegen een nieuw ontwerpbesluit,
lijkt deze lijn te zijn gewijzigd. De ABRvS heeft tweemaal
geoordeeld dat als het bevoegd gezag na een vernietiging
heeft gekozen om de gehele voorbereidingsprocedure
opnieuw te doorlopen,
het op de weg van de rechtzoekende ligt om opnieuw bedenkingen
in te dienen (ABRvS
4 februari 2009, nr. 200801960/1,
M en R 2009/31 m.nt.
Arentz waarin wordt ingegaan op de nieuwe lijn, en
ABRvS 10 maart 2009, nr. 200801762/1).
Ik ben nog geen
uitspraak
tegengekomen
waarin de ABRvS appellanten
niet-ontvankelijk
verklaard
als het bevoegd gezag is
overgegaan
tot een tweede terinzagelegging
van een
ontwerpbesluit,
zonder dat daar een vernietiging
van een
eerder besluit aan voorafis gegaan. Ook voor die situatie
geldt de lijn in de jurisprudentie
dat de Awb zich niet
verzet tegen het tweemaal
ter inzage leggen van een
ontwerpbesluit
(o.a. ABRvS 27 september
2006, nr.
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jM 2006/118 m.nt. Zigenhorn).
Het is niet
onaannemelijk
dat ook voor deze situaties zal gelden dat
zonder het opnieuw indienen van een zienswijze
tegen
het tweede
ontwerpbesluit,
niet-ontvankelijkheid
in
beroep volgt. Het bevoegd gezag dat met het oog op een
zorgvuldige
voorbereiding
ten overvloede
overgaat tot
het opnieuw ter inzage leggen van een ontwerpbesluit
roept daarmee - hoe goed bedoeld ook - extra handelingen voor rechtzoekenden
in het leven, met als zij niet
200602164/1,

opletten

niet-ontvankelijkheid

in beroep

tot gevolg.

Collignon
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Rb. Zutphen

(m.nt. Tubbing)

16 november 2010; 06/925241-09
(Van Lookeren Campagne)
LjN B04074

Rechtbank acht niet bewezen dat er sprake is van
verstoring vogelnest of dassenburcht en spreekt
verdachte vrij
Flora- en faunawet;

Gedragscode

zorgvuldig

bosbeheer

VONNIS
in de zaak tegen:
de besloten vennootschap:
[Naam] HOUTHANDEL BV,

[.·.1
Onderzoek
van de zaak
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek
op de terechtzitting
van 2 november 2010.
Tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd:
dat op een of meer tijdstippen
in de periode van 15 maart
2009 tot en met 17 juni 2009, althans op een of meer
tijdstippen
in de periode van 15 maart 2009 tot en met
22 juni 2009, althans op een of meer tijdstippen
gelegen
in of omstreeks
de periode van maart 2009 tot en met
juni 2009, in de gemeente Nunspeet, al dan niet opzettelijk op een of meer locaties gelegen op het perceel
kadastraal
bekend
gemeente
Nunspeet,
[kadastraal
nummer] één of meer nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen
van dieren, behorende tot een beschermde
inheemse diersoort, te weten
een roofvogelnest
en/of een dassenburcht,
heeft beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen
en/of verstoord,
immers heeft verdachte toen aldaar
een boom gekapt, welke boom zich bevond op (zeer)
korte afstand, althans op ongeveer vijf meter afstand
vanaf een boom waarin zich een roofvogelhorst
bevond die werd bewoond door een of meer boommarters en/of
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bomen gekapt op (zeer) korte afstand, althans op op
ongeveer vijf meter afstand, van een bewoonde dassenburcht en/of
een boom gekapt, welke boom groeide
op een
bewoonde dassenburcht;
Overwegingen
ten aanzien van het bewijs
De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld
dat het ten laste gelegde wettig en overtuigend
bewezen
kan worden verklaard. Verdachte heeft bomen gekapt op
korte afstand van een dassenburcht
en op korte afstand
van een door een of meer boommarters
bewoond roofvogelnest. Bovendien heeft verdachte een boom op de dassenburcht
zelf gekapt. Verdachte heeft zich hierbij niet
gehouden
aan de Gedragscode
zorgvuldig
bosbeheer
(verder: de gedragscode).
Door het kappen op (korte
afstand van) de dassenburcht
en het vogelnest is er sprake
geweest van verstoring van het vogelnest en van de dassenburcht,
in die zin dat verdachtes
handelen een negatieve invloed op het gedrag van de desbetreffende
beschermde
inheemse diersoorten
heeft gehad.
Door en namens verdachte
is aangevoerd
dat er geen
sprake is van verstoring van het vogelnest of de dassenburcht of anderszins
van overtreding
van artikel 11 van
de Flora- en faunawet. Er is niet vanzelf sprake van verstoring in de zin van die bepaling als de voorschriften
uit
de gedragscode niet zijn nageleefd maar pas als de functie
van de verblijfplaats
wordt aangetast.
De functie van de
dassenburcht
en het verlaten roofvogelnest
is door verdachtes werkzaamheden
tijdelijk noch blijvend aangetast.
Beide plaatsen
werden
ook daarna
nog als zodanig
gebruikt. Het tenlastegelegde
kan daarom niet bewezen
worden verklaard.
Vaststaat dat de verdachte in de periode april tot medio
juni 2009 ter dunning bomen heeft gekapt en takken heeft
gesnoeid in een bosperceel
in de gemeente
Nunspeet.
Ook staat vast dat zij daarbij tot op ongeveer vijf meter
van een dassenburcht
en van een boom met een roofvogelnest werkzaamheden
heeft uitgevoerd
en dat zij op
die dassenburcht
een boom heeft gekapt. Niet in geschil
is dat bij die werkzaamheden
op enkele punten in strijd
met voorschriften
uit de gedragscode
is gehandeld.
Tijdens het onderzoek,
toen het kappen en snoeien was
geëindigd, hebben de verbalisanten
gezien dat onder het
(verlaten) roofvogelnest
keutels van boommarters
lagen
en dat drie jonge boommarters
op en boven het vogelnest
klommen.
Bij de dassenburcht
zagen de verbalisanten
openingen
van holen met daarvoor
door dieren vers
belopen uitgegraven zand.
Naar het oordeel
van de economische
politierechter
brengt het (op een aantal punten) niet voldoen aan de
gedragscode
nog niet automatisch
mee dat sprake is van
een overtreding
van artikel 11 van de Flora- en faunawet.
Zoals de verdachte terecht heeft aangevoerd,
dient daarvoor vast komen te staan dat de ecologische
functie van
het nest en de holen als voortplantings-,
rust- ofverblijfplaats van de desbetreffende
diersoort is aangetast in de
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zin dat zij die functie niet meer of minder goed kunnen
vervullen. Een slechts zeer tijdelijke verstoring die uiteindelijk geen gevolgen heeft voor de bruikbaarheid
van de
plaats
voor de desbetreffende
dieren,
is nog geen
beschadiging
of verstoring
in de zin van de wet. Deze
uitleg van 'verstoren'
stemt overeen met de gangbare
interpretatie
van de internationale
verplichtingen
waaraan artikel 11 van de Flora- en faunawet is ontleend.
Naar het oordeel van de economische
politierechter
blijkt
uit de bewijsmiddelen,
mede gelet op de aard en omvang
van de in geding zijnde werkzaamheden
waarbij het
vogelnest en de dassenburcht
niet zijn beschadigd,
niet
dat het vogelnest of de dassenburcht
is aangetast in de
zojuist bedoelde zin. Dat de verbalisanten
boommarters
bij het nest en verse dierensporen
bij de openingen in de
dassenburcht
zagen, wijst eerder in de richting dat de
functie van het nest en de functie van de dassenburcht
voor de desbetreffende
diersoort niet is aangetast.
De economische
politierechter
zal de verdachte vrijspreken van het ten laste gelegde. Aan bespreking
van de
vraag of het vogelnest (daadwerkelijk)
door boommarters
werd bewoond komt de economische
politierechter
niet
toe.
Beslissing
De economische
politierechter:
verklaart niet bewezen, dat verdachte het ten laste
gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan
vrij.
Noot
Anders dan meestal het geval is, heeft de economische
politierechter
in de Rechtbank Zutphen in deze zaak over
de Flora- en faunawet (hierna Ffw) schriftelijk
vonnis
gewezen.
Hij is gekomen tot een vrijspraak,
maar het
vonnis biedt een aantal aanknopingspunten
die het de
moeite waard maken om het in dit blad te annoteren.
De
officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep
ingesteld.
Eerst de feiten, zoals door de rechter vastgesteld,
op een
rij. In de periode april tot medio juni 2009 zijn er op een
bosperceel gelegen in de gemeente Nunspeet bomen ter
dunning gekapt en takken gesnoeid. Opsporingsambtenaren hebben geconstateerd
dat daarbij op ongeveer 5 meter
van een (bewoonde)
dassenburcht
en van een boom met
een roofvogelnest
(bewoond door boommarters)
werkzaamheden
zijn uitgevoerd
en dat een boom die op de
dassenburcht
stond is gekapt. Na beëindiging
van de
werkzaamheden
hebben de verbalisanten
gezien dat
onder het (verlaten) roofvogelnest
keutels van boommarters lagen en dat drie jonge boommarters
op en boven
het vogelnest
klommen. Bij de dassenburcht
zagen de
verbalisanten
openingen
van holen met daarvoor door
dieren vers belopen zand.
De uitvoerder
van de werkzaamheden
(een houthandel)
is door het openbaar ministerie als verdachte aangemerkt.
Hem wordt
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overtreding

van artikel

11 van de Flora- en
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faunawet te laste gelegd, omdat hij door bovengenoemde
werkzaamheden
een roofvogelnest
enloî een dassenburcht heeft beschadigd en/of vernield en/of verstoord.
Niet in geschil is, aldus de economische
politierechter
in
zijn vonnis, dat bij de werkzaamheden
op enkele punten
in strijd is gehandeld
met de Gedragscode
Zorgvuldig
Bosbeheer (daterend
van 2005; sinds 1 januari
2011 is
er een nieuwe Gedragscode Bosbeheer: zie mijn publicatie
'Nieuwe Gedragscode
Bosbeheer zorgvuldig?'
in TG september 2010/nr. 3).
Vervolgens oordeelt de rechter dat het niet voldoen aan
de gedragscode
nog niet automatisch
met zich brengt dat
(in casu) artikel 11 Ffw wordt overtreden.
Dat is correct:
het niet voldoen aan de gedragscode
betekent
dat de
verdachte geen beroep kan doen op de vrijstelling
(ex
art. 75 lid 1 Ffw jo. art. 16b e.v. Besluit Vrijstelling
beschermde
dier- en plantensoorten,
hierna aangeduid
met Vrijstellingsbesluit)
van de verboden
zoals opgenomen in de artikelen 8-12 Ffw. Vervolgens moet het OM
het bewijs leveren dat er een of meerdere verbodsbepalingen zijn overtreden.
De rechter vindt dat het OM daarin niet is geslaagd en
spreekt verdachte vrij: er is geen bewijs voor beschadiging en vernieling van de burcht en het nest, maar ook
ten aanzien van de 'verstoring'
is geen bewijs geleverd.
De rechter baseert zijn oordeel op de constateringen
van
verbalisanten
na beëindiging van de werkzaamheden:
er
zijn boommarters
in en om het roofvogelnest
gezien en
ook verse sporen van dassen bij de burcht. Met andere
woorden:
als de dieren al last hebben gehad van de
werkzaamheden,
dan zijn ze daardoor in ieder geval niet
'verstoord' in de zin van artikel 11 Ffw. Ik laat het interessante punt of hier sprake is van verstoring of niet buiten
bespreking.
Daarover
verschillen
de meningen
en
bovendien
zal het Hof Arnhem zich op dat punt nog
moeten uitlaten. Ik wil graag in deze noot een ander punt
aan de orde stellen, namelijk of het overtreden
van de
gedragscode
niet als 'zelfstandig'
strafbaar feit kan worden aangemerkt.
Artikel 79, lid 2 Ffw bevat een verbod om 'te handelen in
strijd met de bij een vrijstelling, ontheffing of vergunning
gestelde
voorschriften
en beperkingen'.
Ik heb altijd
gedacht dat het niet handelen volgens een gedragscode
op zichzelf nog geen strafbaar feit oplevert, maar ben na
onderzoek tot de conclusie gekomen dat er goede argumenten zijn om tot een ander oordeel te komen. Het
handelen overeenkomstig
een goedgekeurde
gedragscode
is een vrijstelling in de zin van artikel 75, lid 1 Ffw, die
verder is uitgewerkt
in het Vrijstellingsbesluit.
De voorschriften
of gedragsregels
die zijn opgenomen
in een
gedragscode
kunnen worden aangemerkt
als 'voorschriften of beperkingen
gesteld bij een vrijstelling'
in de zin
van artikel

79, lid 2 Ffw. De gedragscodes
zijn in 2005 in
het Vrijstellingsbesluit
gekomen, o.a. om het aantal ontheffingen te verminderen
(de zogenoemde
art. 75 AMvB,
Stb. 2004, 501, in werking getreden op 23 februari 2005).
Een ontheffing
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geldt alleen

in het individuele

geval: het

is maatwerk.
Als vaak dezelfde
ontheffingen
worden
verleend, kan ook gekozen worden voor een vrijstellingsregeling die voor meerdere
- vergelijkbare
- gevallen
geldt. Die keuze is in 2005 gemaakt. Er is voor een aantal
categorieën
van gevallen afstand gedaan van het ontheffingsinstrument,
omdat de minister en de Kamer er voldoende vertrouwen
in hadden dat met de gedragscodes
(die ook nog door de minister moeten worden goedgekeurd) eenzelfde
niveau van zorgvuldig
handelen
zou
worden bereikt als met (individuele)
ontheffingen.
Het
overtreden
van voorschriften
gesteld aan ontheffingen
en vrijstellingen
van de verbodsbepalingen
zou dus hetzelfde rechtsgevolg
moeten hebben, ongeacht de vraag
of daarmee ook één of meer van de verbodsbepalingen
is overtreden.
Klinkt allemaal heel logisch, maar er zijn argumenten
die
ook tot een andere conclusie leiden. Artikel 16b, lid 1,
aanhef en onder b jo. lid 2 onder b van het Vrijstellingsbesluit is zodanig geformuleerd
dat indien 'de werkzaamheden en het gebruik niet aantoonbaar
plaatsvinden
overeenkomstig
een door Onze Minister goedgekeurde
gedragscode',
de verboden bedoeld in artikel 8 tot en met
12 Ffw gelden (zie met name het woordje 'mits'). Ook de
nota van toelichting
(NvT) bij het besluit
waarbij het
Vrijstellingsbesluit
in 2005 werd gewijzigd wijst in de
richting van het niet zelfstandig
strafbaar zijn van het
overtreden van de gedragscode.
Daar staat zelfs letterlijk:
'In paragraaf 2 is uiteengezet
dat bij onderhavige
wijziging van het vrijstellingsbesluit
een aantal vrijstellingen
is verleend. Indien de voorwaarden,
die bij deze vrijstellingen zijn gesteld niet in acht worden genomen en geen
ontheffing wordt aangevraagd
ofverleend,
wordt gehandeld in strijd met de verbodsbepalingen
in de Flora- en
faunawet.' (p. 17). Zoals hiervoor al opgemerkt
is dat in
ieder geval niet correct. Dat moet eerst nog bewezen
worden. Bovendien wordt in de NvT bij de opsomming
van de wettelijke
handhavingsmogelijkheden
van de
gedragscodes
met geen woord gerept over artikel 79, lid
2 Ffw, terwijl deze bepaling vanaf den beginne (2002) in
de Flora- en faunawet heeft gestaan. Is er toen niet aan
gedacht of is artikel 79, lid 2 Ffw niet op deze situaties
van toepassing?
Een antwoord
op deze vraag door een
rechter hoeft wellicht niet zo lang te wachten.
Het is
mogelijk dat de officier van justitie in bovengenoemde
zaak in hoger beroep de tenlastelegging
aanvult met
overtreding
van artikel 79, lid 2 Ffw als subsidiair
feit
(art. 313 Sv). Het zou moeten kunnen, omdat er geen
nieuw feit te laste wordt gelegd. De tenlastelegging
wordt
'slechts' uitgebreid
met een juridische
kwalificatie
van
de feiten. De 'grens' van artikel 68 Sr ('hetzelfde
feit': ne
bis in idem) wordt hiermee niet overschreden.
Als het Hof Arnhem ook tot het oordeel komt dat in deze
zaak geen sprake is van verstoring
in de zin van artikel
11 Ffw, moet hij zich buigen over het subsidiair te laste
gelegde feit. Dat er mogelijk geen verstoring of beschadiging/vernieling
van de nesten heeft plaatsgevonden
is
meer geluk dan wijsheid geweest. De Gedragscode
Zorg-
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vuldig Bosbeheer is opgesteld om juist
zoen van vele dieren werkzaamheden

in het broedseizo zorgvuldig

mogelijk uit te laten voeren. Er zijn al heel veel concessies
gedaan richting bosbouwsector
(zie mijn eerder aangehaalde publicatie in TO); de Gedragscode is wat dat betreft
al als een minimum te beschouwen.
Kennelijk was het
voor deze verdachte zelfs niet mogelijk om die minimale
waarborgen
in acht te nemen. Het leveren van het bewijs
voor overtreding
van de verbodsbepalingen
van de Floraen faunawet is vaak moeilijk, omdat handhavers vaak pas
ter plekke komen als de werkzaamheden
(bijna) zijn
afgerond en het erg lastig is om onder de ravage van
gekapte bomen nog vernielde nesten en/of dieren te vinden. Voor dit soort (onbevredigende)
situaties zou artikel
79, lid 2 Ffw uitkomst kunnen bieden. Daar komt bij dat
deze bepaling per 1 oktober 2010 (Invoeringswet
Wabo,
Stb. 2010, 142) - evenals de verbodsbepalingen
8, 9, 11
en 12 Ffw - strafbaar is gesteld in artikel la categorie 2
WED. Voorheen stond het in categorie 3 en was dus per
definitie een overtreding.
In de memorie van toelichting
wordt naar aanleiding
van deze 'opwaardering'
het volgende opmerkt: 'Met deze wijziging wordt geen onderscheid (meer) gemaakt tussen het handelen zonder vergunning of ontheffing enerzijds en het handelen in strijd
met de bij een vergunning
of ontheffing
gestelde voorschriften anderzijds.'
(Kamerstukken
11 31 953, nr. 3, p.
74). Wat wel opvalt is dat ook in dit kader de vrijstelling
niet wordt genoemd. Dat houdt waarschijnlijk
verband
met het feit dat de aandacht was gericht op de (Wabo)vergunning.
Ik wijs in dit kader nog op een recent arrest van het Hof
Leeuwarden
d.d. 19 november 2010 (LJN B05037). In dit
arrest heeft het hof in een zaak waarbij kolganzen zijn
gedood en overtreding
van artikel 9 Ffw te laste was
gelegd de verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging.
De verdachte deed een beroep op de schadebestrijdingsregeling, ook een vrijstelling die berust op artikel 65, lid
1, onder b Ffw jo. artikel 3 Besluit beheer en schadebestrijding dieren. Verdachte had zich evenwel niet aan de
voorschriften
gehouden die waren gesteld in de Verordening schadebestrijding
van de provincie Friesland. Het
hof meende dat nu het in strijd handelen met een aan de
vrijstelling
verbonden
voorschrift
apart strafbaar
is
gesteld in artikel 79,Iid 2 Ffw, hij moet worden ontslagen
van alle rechtsvervolging
wat betreft de overtreding
van
artikel 9 Ffw. In deze zaak was overtreding
van artikel
79, lid 2 Ffw wel als subsidiair feit te laste gelegd en op
grond daarvan werd de verdachte alsnog veroordeeld.
Hiermee staat nog niet vast dat hetzelfde ook geldt voor
de vrijstelling van de gedragscode
(die is geregeld in het
Vrijstellingsbesluit
en anders is geformuleerd
dan de
vrijstelling van de schadebestrijding),
maar biedt daarvoor
wel steun.
Mr. A.M.C.C. (Annemiek)

rubbing
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ABRvS (m.nt.
1 december
(Brink)
LJN B05709

Voorschrift toegevoegd aan Wm-vergunning van
regionale afvalstoffendienst: gekeurde vloeistofdichte vloer aan te brengen in stortvak voor tuinafval. Aannemelijk dat uitsluitend wordt opgeslagen de droge fractie van grof tuinafval, bestaande
uit van particulieren en van werkzaamheden van
de gemeente afkomstig snoeihout, zoals takken
van bomen en struiken en dat dit circa één tot
twee keer per maand uit het stortvak wordt afgevoerd. Geen bodembedreigende stoffen. Betekenis
conceptversie Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2010.
Wm art. 8.23; Nederlandse
Regionale Afvalstoffendienst
tegen
GS van Zuid-Holland

Richtlijn

Bodembescherming

Hoeksche

Waard

1.
Procesverloop
Bij besluit van 9 maart 2010 heeft het college aan RAD
Hoeksche Waard een vergunning
als bedoeld in artikel
8.1 van de Wet milieubeheer
verleend voor het veranderen van de op 11 december
2008 krachtens genoemde
wet verleende vergunning voor het afvalbrengstation
op
het adres Smidsweg 20a te Westmaas
en - voor zover
hier van belang - met toepassing van artikel 8.23 van de
Wet milieubeheer
deze vergunning gewijzigd. Dit besluit
is op 22 maart 2010 ter inzage gelegd.
Tegen dit besluit heeft RAD Hoeksche Waard bij brief, bij
de Raad van State ingekomen
op 3 mei 2010, beroep
ingesteld.
Het college heeft een verweerschrift
ingediend.
De zaak is door een meervoudige
kamer van de Afdeling
verwezen naar een enkelvoudige.
[ ...

J

2.
Overwegingen
2.1.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) in werking getreden. Bij de
invoering
van deze wet is een aantal andere wetten
gewijzigd. Uit het overgangsrecht,
zoals dat is opgenomen
in artikel 1.2, tweede lid, van de Invoeringswet
Wabo,
volgt dat de wetswijzigingen
niet van toepassing zijn op
dit geding, omdat de aanvraag om vergunning
voor de
inwerkingtreding
van de Wabo is ingediend.
In deze uitspraak worden dan ook de wetten aangehaald,
zoals zij luidden voordat zij bij invoering van de Wabo
werden gewijzigd.
2.2.
Ingevolge artikel 8.23, eerste lid, van de Wet
milieubeheer
kan het bevoegd gezag beperkingen
waaronder
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