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Onderwerp: Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 
Ringweg 4 en 4a Wehl 

Portefeuillehouder: Wethouder Lambregts  
Datum: 19 december 2017  

 

 
Kennis te nemen van 
de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) van 
13 december 2017 over het bestemmingsplan Ringweg 4 en 4a – 2016 en de gevolgen van 
deze uitspraak. Ook informeren wij u over de verdere procedures die lopen voor deze 
locatie. 
 
Context 
Op woensdag 13 december 2017 heeft de ABRS uitspraak gedaan op de ingediende 
beroepen tegen het bestemmingsplan Ringweg 4 en 4a – 2016. Deze uitspraak is als 
bijlage bij deze mededeling gevoegd. Dit bestemmingsplan hebt u als raad op 
22 december 2016 vastgesteld. 
Daarnaast lopen er twee andere procedures met betrekking tot deze locatie (verwijdering 
varkenshutten Ringweg 4 en vergunning woning Ringweg 4a). 
 
Kernboodschap 
Bestemmingsplan 
Tegen het bestemmingsplan Ringweg 4 en 4a – 2016 is door twee partijen beroep 
ingediend bij de ABRS. Dit is de Natuurlijke Varkenshouderij Frank en Frij (NVFF) uit Wehl 
en Coöperatie Mobilisation for the environment U.A. (MOB) uit Nijmegen. 
De beroepen die MOB had ingediend zijn allemaal ongegrond verklaard. 
De beroepen van NVFF zijn op één onderdeel na ook ongegrond verklaard.  
Belangrijk is dat de ABRS heeft geoordeeld dat er geen sprake is van bestaande rechten 
voor het bedrijf Ringweg 4 en dat de situering en de vorm van het agrarisch bouwvlak 
goed is. 
Het bestemmingsplan moet echter op één punt gerepareerd worden. Het gaat om de 
aanduiding ‘niet-grondgebonden’. Deze aanduiding is nodig, omdat u wilt voorkomen, 
dat niet-grondgebonden veehouderijbedrijven zich overal in de gemeente vestigen. 
Deze aanduiding is nu volgens de - landelijk toegepaste - systematiek voor bestemmings-
plannen gekoppeld aan het agrarisch bouwvlak. De ABRS is het met belanghebbende 
eens, dat uit deze systematiek volgt dat in dit geval buiten het bouwvlak alleen 
grondgebonden activiteiten zijn toegestaan en uitloop, als onderdeel van het niet-
grondgebonden bedrijf, daar derhalve niet is toegestaan. Het bestemmingsplan maakt het 
dus niet mogelijk de gronden buiten het bouwvlak als uitloop voor de varkens te 
gebruiken. Aangezien de gemeenteraad dit niet zo heeft bedoeld, heeft de ABRS een 
streep door dit plandeel gehaald. 
 
Concreet betekent de uitspraak dat het hele bestemmingsplan onherroepelijk is 
geworden, met uitzondering van de regeling met betrekking tot de aanduiding ‘niet-
grondgebonden’. Het vaststellingsbesluit is op dit onderdeel vernietigd. 
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Met andere woorden: 

 de bestemming ‘Wonen’ voor de te realiseren VAB-woning met praktijkruimte aan de 
Ringweg 4a ter vervanging van de varkensstallen op deze locatie, en 

 (de vorm van) het agrarische bouwvlak voor het agrarische bedrijf aan de Ringweg 4 
zijn onherroepelijk geworden. 
 
Andere procedures 
Naast het bestemmingsplan is er sprake van nog twee andere procedures: 

 Verwijdering van drie illegale varkenshutten aan de Ringweg 4; 

 Verleende omgevingsvergunning voor de zogenaamde VAB-woning met praktijkruimte 
aan de Ringweg 4a. 

Varkenshutten 
De illegale varkenshutten zijn buiten het agrarisch bouwvlak gesitueerd. De varkenshutten 
zijn aan te merken als ‘dierenverblijven’ in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij. 
Ter voorkoming van geuroverlast mogen dierenverblijven uitsluitend binnen het agrarisch 
bouwvlak aanwezig zijn. 
De eigenaresse is gesommeerd de illegale varkenshutten vóór 1 januari 2018 te 
verwijderen. 
Woning met praktijkruimte 
Op 15 augustus 2017 is een omgevingsvergunning verleend voor de woning met 
praktijkruimte. De vergunning is inmiddels van kracht maar nog niet onherroepelijk want 
de termijn om beroep in te kunnen dienen bij de rechtbank loopt op dit moment nog. 
 
Vervolg 
De ABRS heeft de raad van de gemeente opgedragen om binnen 24 weken een nieuw 
besluit te nemen voor het vernietigde deel van het bestemmingsplan. Wij zullen ons 
raadsvoorstel hierover zo spoedig mogelijk aan u voorleggen. 
 
Bijlagen 

 Uitspraak ABRS 201701450/1/R1 d.d. 13 december 2017 inzake bestemmingsplan 
Ringweg 4 en 4a – 2016. 

 
 
 


