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Voorstel: 
1. Overgaan tot reparatie van het Bestemmingsplan Buitengebied - 2012 volgens 

het voorstel, onder andere door het opnemen van een emissieregeling en voor 

Ringweg 4/4 A een partiële herziening opstarten. 
2. Dat voor nieuwe ontwikkelingen van agrarische bedrijfslocaties geen verklaring 

van geen bedenkingen nodig is als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
- er is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve depositie-effecten zijn op 

gevoelige natuurgebieden; 
- de voorgenomen ontwikkelingen passen binnen de kaders van het 

bestemmingsplan Buitengebied – 2012. 
 

Inleiding 

Op 5 november 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 

ABRS) ons bestemmingsplan Buitengebied vernietigd. Ook heeft de ABRS voorlopige 

voorzieningen getroffen voor alle agrarische ontwikkelingen en het perceel Ringweg 4. 

Dit betekent dat het buitengebied voor agrarische ontwikkelingen nu ‘op slot’ zit, totdat u een 

nieuw besluit hebt genomen. De ABRS heeft ons opgedragen om binnen een jaar een nieuw 

besluit te nemen. Over de exacte gevolgen hebben wij u eerder geïnformeerd in 

raadsmededeling 2014-107. In dit raadsvoorstel adviseren wij u over vervolgkeuzes. 

 

Uitspraak ABRS versus onze keuzes voor de landbouw 

De uitspraak van de ABRS gaat vooral over de emissies vanuit de landbouw. De ABRS vindt 

dat: 

1. in het planMER en de Passende Beoordeling (PB) niet is uitgegaan van de maximale 

mogelijkheden van het bestemmingsplan; 

2. de opgenomen regeling voor ammoniakemissie en stikstofdepositie niet garandeert dat 

negatieve effecten in Natura2000-gebieden zijn uit te sluiten. 

 

U hebt destijds, in uw raadsvergadering van april 2013, deze maatregelen gekozen. 

Kort samengevat waren deze maatregelen: 

- agrarische bedrijfsontwikkeling is slechts mogelijk als dat niet leidt tot een toename van de 

stikstofdepositie; 

- we beperken de groei van de (intensieve) veehouderij door de omschakeling naar 

(intensieve) veehouderij uit te sluiten. Dit kondigen we nu (juli 2013 aan) en voeren dit na 

twee jaar uit. Daarmee voorkomen we planschadeclaims. In de tussentijd geldt een 

wijzigingsbevoegdheid om omschakeling mogelijk te maken. 

In onze planregels bieden we bovendien mogelijkheden voor externe saldering. Dat betekent 

dat we ruimte bieden voor het opkopen van emissierechten van andere bedrijven. 

 

Maar deze maatregelen zijn in de ogen van de ABRS onvoldoende. De ABRS vindt dat de 

wijzigingsbevoegdheid in de planregels en de verwijzing naar externe saldering onvoldoende 

waren verantwoord in de planMER en Passende Beoordeling. Daardoor blijft er een te groot 

risico op een toename van de stikstofdepositie op gevoelige natuurgebieden. 

 
Het vervolg spitst zich daarom vooral toe op hoe we kunnen omgaan met deze emissies en 

depositie.  

 



Mogelijke opties voor het vervolg 

Wij hebben als eerste onderzocht of wij de mogelijkheid voor externe saldering kunnen 

behouden. Maar dit is helaas niet mogelijk, mede vanwege nieuwe recente uitspraken van de 

ABRS. Een externe-salderingsregeling blijkt in strijd te worden geacht met de provinciale 

verordening. Ook in de Programmatische Aanpak Stikstof, die in 2015 naar verwachting in 

werking zal treden, wordt externe saldering niet meer toegestaan. Technisch-inhoudelijk zou 

het verder kunnen onderbouwen van een salderingsregeling in de planMER/passende 

beoordeling ook een haast ondoenlijke opgave zijn. In combinatie met het bovenstaande 

concluderen wij dan ook dat het opnemen van een salderingsregeling geen soelaas meer biedt. 

 

Wij zien nu twee opties voor het vervolg. Deze zijn: 

 
1. de huidige maximaal vergunde emissies per bedrijfskavel vastleggen in het plan. Met deze 

optie is er nog enige ruimte voor agrarische ontwikkeling. Bijvoorbeeld als agrariërs nog 

niet aan hun maximaal vergunde emissies zitten, of als agrariërs een verouderd stalsysteem 

kunnen inwisselen voor een emissie-armer systeem. Daarmee creëren zij ruimte voor extra 

dieren. Deze optie is naar verwachting ‘Raad-van-State proof’ en binnen een jaar te 

realiseren. 

2. een tweede optie is om een heel nieuw bestemmingsplan te maken. Alle informatie wordt 

dan opnieuw bijeengebracht en in een volledige procedure (Nota van uitgangspunten/ 

voorontwerp/ontwerp/definitief) doorlopen. Dit betekent wel dat wij niet kunnen voldoen 

aan de opdracht van de ABRS om binnen een jaar een nieuw besluit te nemen. Ook 

betekent dit dat wij nog langer geen definitief bestemmingsplan Buitengebied hebben en ook 

veel ambtelijke uren opnieuw moeten investeren. Deze optie geniet dan ook niet onze 

voorkeur.  

 

Wij stellen u optie 1 voor. Dat wil zeggen, de maximaal vergunde emissie per bedrijfskavel als 

grens aan te houden voor het bestemmingsplan. Dit noemen wij een emissieregeling. Deze 

optie komt het dichtst bij de kaders die uw raad al eerder heeft vastgesteld, is naar 

verwachting nog steeds ‘Raad-van-State proof’, en kan ambtelijk zodanig worden voorbereid 

dat u binnen een jaar een nieuw besluit kunt nemen. Ook andere onvolkomenheden kunnen 

hierin snel worden meegenomen. 

 

Wat zijn de exacte verschillen met het huidige plan? 

 

Ervan uitgaande dat uw voorkeur naar optie 1 uitgaat, zijn hier de belangrijkste kenmerken en 

verschillen met het huidige (vernietigde) plan weergegeven. 

 
Onderwerp Vernietigd  

Bestemmingsplan 2012 

Voorstel optie 1 Juridische vertaling 

Voorwaarde voor 

agrarische 

bedrijfsontwikkeling 

Agrarische 

bedrijfsontwikkeling is 

slechts mogelijk als dat niet 

leidt tot een toename van 

de stikstofdepositie 

 

Onveranderd; de 

maximaal vergunde 

emissies per 

bedrijfskavel worden als 

grens vastgelegd voor 

de maximale toename 

Om deze aspecten 

goed te borgen, zullen 

wij de planMER en 

Passende Beoordeling 

moeten aanvullen voor 

het emissieplafond en 

de uitvoerbaarheid. 

Ook passen wij dan de 

planMER en de 

toelichting aan en 

vullen wij de overige 

milieuaspecten aan die 

genoemd zijn in de 

uitspraak van de ABRS 

en die gerelateerd zijn 

aan de uitvoerbaarheid 

en een goede 

ruimtelijke ordening. 



Omschakeling naar 

(intensieve) 

veehouderij 

We beperken de groei van 

de (intensieve) veehouderij 

door de omschakeling naar 

(intensieve) veehouderij uit 

te sluiten. Dit kondigen we 

nu (juli 2013 aan) en voeren 

dit na twee jaar uit. 

Daarmee voorkomen we 

planschadeclaims.  In de 

tussentijd geldt een 

wijzigingsbevoegdheid om 

omschakeling mogelijk te 

maken 

Inhoudelijk 

onveranderd; 

overgangstermijn en 

wijzigingsbevoegdheid 

vervallen evenwel 

De planregel 

schrappen zodat het 

niet meer mogelijk is 

dat nieuwe intensieve 

veehouderijen 

opgericht kunnen 

worden, zowel door 

hervestiging als door 

omschakeling van 

grondgebonden naar 

intensief. 

 

Externe saldering Interne en externe 

saldering mogelijk 

Externe saldering niet 

mogelijk, interne 

saldering wel 

De planregels 

aanpassen waarbij 

externe saldering voor 

het beperken van de 

stikstofdepositie niet 

meer mogelijk wordt. 

Daarbij zal wel 

vastgelegd moeten 

worden dat de 

bestaande emissie per 

bedrijf (grondslag is 

vergunning Nb-wet) 

ook de maximale 

emissie is 

(emissieregeling).  

 

Wat betekent dit voor de bedrijven? 

Wij hebben ruim 130 agrarische bedrijven, waarvan 49 locaties met intensieve veehouderij. 

De huidige voorstellen betekenen dat de maximaal vergunde emissies per bedrijf in het 

bestemmingsplan leidend worden voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Wat dit voor de 

bedrijven precies betekent, is nu niet bekend. Dit hangt af van de situatie per bedrijf. 

In zijn algemeenheid geldt dat bedrijven die verouderde stalsystemen gebruiken, door het 

omschakelen op moderne technieken, nieuwe emissieruimte zouden kunnen krijgen. Voor 

bedrijven die al met moderne stalsystemen werken en al op hun maximale hoeveelheid dieren 

zitten, geeft ons voorstel geen ruimte. Echter, volgens ons eerdere beleidskader zouden deze 

bedrijven ook geen ruimte hebben. Wel zal in het nieuw vast te stellen plan geen ruimte meer 

zijn om emissierechten van elders op te kopen en toe te voegen. De emissierechten blijven 

gekoppeld aan de locatie zelf. 

 

In ons verdere traject zullen wij in overleg met alle agrariërs treden om de exacte gegevens zo 

goed mogelijk vast te leggen in het te repareren bestemmingsplan. 

 

Aanvullende wijzigingen 

Naast de wijzigingen zoals hierboven geschetst, heeft de ARBS ook een voorlopige voorziening 

getroffen voor het perceel Ringweg 4. Wij stellen u voor deze ontwikkeling uit het te 

repareren bestemmingsplan te halen, en met een apart herstelplan aan u voor te leggen. 

Wij vinden deze oplossing het meest passend en hierdoor vertraagt de verdere procedure 

voor het plan Buitengebied - 2012 niet onnodig. Daarbij biedt een apart herstelplan ook een 

goede afweging van alle belangen.  

 

Bij de behandeling van het plan Buitengebied - 2012 zijn enkele verzoeken van initiatiefnemers 

in uw raad afgewezen, omdat zij op dat moment nog onvoldoende onderbouwd waren. Als 

deze verzoeken nu wel de nodige onderbouwingen en zo nodig vergunningen vanuit de 

Natuurbeschermingswet hebben, kunnen we deze verzoeken alsnog meenemen in het te 

repareren bestemmingsplan. Voor deze verzoeken stellen wij ook nog een andere mogelijke 

route voor. Dat geven wij verderop in dit raadsvoorstel aan. 



 

Ten slotte heeft de ABRS nog enkele andere fouten en onvolkomenheden geconstateerd. 

Inmiddels is ambtelijk het herstel van de fouten al voorbereid, zodat dit snel meegenomen kan 

worden bij het nieuw te nemen besluit. 

 

Planning voor de reparatie 

Hieronder hebben wij de planning aangegeven. Uitgangspunt hierbij is de opdracht van de 

ABRS dat uw raad uiterlijk 5 november 2015 een nieuw besluit moet nemen. Hoewel dit een 

termijn van orde is, hebben wij wel gemeend de planning van de werkzaamheden zodanig in te 

richten dat deze datum realiseerbaar is. In onderstaand schema hebben wij in hoofdlijnen 

aangegeven welke werkzaamheden wanneer gereed moeten zijn. 

 

werkzaamheden Wanneer klaar 

Besluitvorming raad over koers reparatie Maart 2015 

Aanpassing toelichting, planregels en verbeelding (overige zaken) Februari/maart 2015 

Aanpassing planMER/PB (extern) Mei/juni 2015 

Aanpassing toelichting, regels, plankaart i.v.m. uitkomsten planMER Mei/juni 205 

Ambtelijke voorbereiding besluitvorming Augustus 2015 

B&W besluitvormend September 2015 

Raad besluitvormend 5 november 25 

 

Alternatieve route voor ontwikkelingsplannen van agrarische ondernemers 

Wij respecteren de uitspraak van de ABRS. Maar het ‘op slot’ zetten van het buitengebied 

gedurende de reparatieperiode van het bestemmingsplan buitengebied kan leiden tot 

ongewenste ontwikkelingen voor agrarische bedrijven, terwijl er geen nadelige of zelfs 

positieve effecten kunnen zijn op de gevoelige natuurgebieden. Naar onze mening kunnen 

daardoor onnodig personen en bedrijven in de knel komen. Dat geldt in het bijzonder voor de 

verzoeken van initiatiefnemers die tijdens uw raadsbehandeling nog onvoldoende onderbouwd 

waren, maar in feite voor alle agrarische ondernemers.  

Wij hebben daarom onderzocht of wij mogelijkheden hebben om hen te ondersteunen en toch 

noodzakelijke vergunningen kunnen afgeven. 

 

Op grond van artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht (Bor) kan de gemeenteraad een 

categorie gevallen vaststellen waarvoor geen verklaring van geen bedenking door uw raad is 

vereist. Hiermee kan een initiatiefnemer via de Wabo-procedure (Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht) nu al een vergunningaanvraag doorlopen en kan hij sneller goedkeuring krijgen 

als het initiatief aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet. De maximale termijn hiervan is 

26 weken. In juridische termen: als de raad deze categorie vaststelt, dan is een aanvraag om 

een omgevingsvergunning die binnen deze categorie past, meteen een verzoek voor een 

'projectafwijkingsbesluit' met de uitgebreide voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 

(Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  

 
Wij stellen u derhalve voor om voor agrarische bedrijven de mogelijkheid te bieden om 

procedures voor een projectafwijkingsbesluit te doorlopen, mits voldoende is onderbouwd dat 

er geen negatieve depositie-effecten zijn op de gevoelige natuurgebieden en het plan valt 

binnen de kaders van het door uw raad eerder vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied - 

2012. De milieueffecten zijn dan voldoende aangetoond als de provincie een 

Natuurbeschermingswetvergunning heeft afgegeven of een Provinciale Verklaring van geen 

bedenkingen. Daarin wordt namelijk een dergelijke afweging over de negatieve effecten 

gemaakt.  

 



Bij toepassing van de Verklaring van geen bedenkingen bestaat het risico dat bij ingesteld 

beroep de omgevingsvergunning kan worden vernietigd omdat de rechter kan oordelen dat dit 

in strijd is met de getroffen voorziening door de ABRvS. Overigens is dit risico standaard 

aanwezig bij gebruik van elke mogelijkheid van afwijking van het bestemmingsplan. 

 

Voor alle overige bedrijven en burgers is uw besluit van 15 september 2011 van toepassing. 

Op basis van dat besluit kan ons college de benodigde vergunningen afgeven. Uiteraard geldt 

ook hiervoor dat de activiteiten dienen te vallen binnen de reeds vastgestelde kaders en 

beleidsuitgangspunten.  

 

De genoemde initiatiefnemers hebben dus de keuze te wachten op het hernieuwd vast te 

stellen bestemmingsplan of te kiezen voor deze procedure, waarbij een maximale termijn geldt 

van 26 weken. Zij moeten zich er wel van bewust zijn dat aan deze procedure kosten 

verbonden zijn, overeenkomstig de Legesverordening, en bij het hernieuwd vast te stellen 

bestemmingsplan niet. Uiteraard kunnen al aangeleverde onderbouwende onderzoeken en 

gegevens in de Wabo-procedure meegenomen worden, zodat hiermee mogelijk kosten 

bespaard kunnen worden. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat binnen de regio gesproken wordt over de zogenaamde 

provinciale ‘4 plussen’-regeling en daarbij de regionale invulling daarvan (zoals de Menukaart). 

Deze gaat over het verlenen van medewerking aan de uitbreiding van de niet-grondgebonden 

veehouderij mits maatregelen getroffen worden in het kader van landschappelijke inpassing, 

dierwelzijn, volksgezondheid en milieu. Ook speelt momenteel het Programma Aanpak 

Stikstof, waarvan het ontwerp begin dit jaar in procedure is gebracht. Deze discussies zijn 

echter nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Het opnemen van dergelijke regelingen in het 

huidige te repareren bestemmingsplan is dan ook niet mogelijk.  

 

Conclusie 

Met ons voorstel voor reparatie van het bestemmingsplan Buitengebied vinden wij het 

opnemen van een emissieregeling een adequate invulling van de uitspraak van de ABRS, die 

tevens recht doet aan de uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied - 2012. 

Met ons aanvullende voorstel voor de Verklaring van geen bedenkingen bieden wij burgers en 

bedrijven die nu wachten op een hersteld bestemmingsplan een goed alternatief voor een 

kortere vergunningprocedure.  

 

Communicatie 

Na uw besluit zullen wij de betrokken ondernemers informeren over de mogelijkheid van de 

Verklaring van geen bedenkingen. Daarbij laten wij hen de keuze of zij ingepast willen worden 

in het reparatieplan, of dat zij gebruik willen maken van de projectafwijkingsprocedure.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 

secretaris        burgemeester 

 

 


