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Vereniging Meten=Weten (hierna genoemd Meten=Weten) 
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Betreft:  Beroep tegen bestemmingsplan buitengebied Gemeente Westerveld, 

NL.IMRO.1701.0000BP000000000579-0003 

 

Ons kenmerk: Bp2018 

 

Afschrift: Gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 Havelte, info@gemeentewesterveld.nl 

 

Plaats  Havelte 

Datum 31 januari 2020  

 

Hierbij tekenen wij beroep aan tegen het besluit van de gemeenteraad van Westerveld tot 

vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018” met identificatiecode 

NL.IMRO.1701.0000BP000000000579-0003. Hierna te noemen Bp2018. Dit plan is bekend 

gemaakt op 14 januari 2020 in de Staatscourant en op 15 januari 2020 in het gemeenteblad.  

Tegen dit besluit is door ons heden ook verzocht om een voorlopige voorziening.  

 

Daar waar wordt gesproken over bestemmingsplan of Bp wordt uitsluitend bedoeld een 

bestemmingsplan buitengebied, dan wel bestemmingsplan agrarische gronden.  

Bijvoorbeeld geen bestemmingsplannen bebouwde kommen of specifieke projecten.  

 

https://digitaalloket.raadvanstate.nl/
mailto:westerveld@milieudefensie.nl
mailto:metenwetenwesterveld@gmail.com
mailto:info@bollenboos.nl
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Samenvatting 

Dit bestemmingsplan voldoet niet aan de procedurele eisen en had derhalve niet goedgekeurd 

kúnnen worden. Wij verzoeken de Afdeling bestuursrechtspraak het besluit van de 

gemeenteraad Westerveld in haar geheel te vernietigen.  

Het Bp2018 is, na vernietiging van bestemmingsplannen uit 2012 en 2017, een opvolger van 

de vier nu vigerende bestemmingsplannen buitengebied van Vledder, Diever, Dwingeloo en 

Havelte.  

Het Bp2018 biedt veel mogelijkheden tot ontwikkelingen ten opzichte van de vier vigerende 

bestemmingsplannen buitengebied. Ontwikkelingen die gepaard gaan met verstoring, 

stikstofdepositie, verdroging, beweiding, bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Deze ontwikkelingen kunnen derhalve significante gevolgen hebben op de drie in de 

gemeente liggende Natura 2000-gebieden. De geboden ontwikkelingsruimte c.q. Bp2018 is 

niet passend beoordeeld.  

De bij het plan gevoegde passende beoordeling en MER zijn verouderd en onvolledig.  

 

De ontwikkelingsmogelijkheden betreffen onder andere; 

- ruime toegekende bedrijfskavels, zelfs in strijd met de provinciale omgevingsverordening, 

waardoor uitbreidingsmogelijkheden ontstaan van agrarische bedrijven ten opzichte van 

de vigerende bestemmingsplannen, 

- geen limitering voor de aanleg en het gebruik van drainage en waterwinputten in de 

omgeving van Natura 2000-gebieden,  

- geen beperkingen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in en nabij Natura 2000-

gebieden,  

- het anders dan voor de bestemming natuur bestemmen van aangewezen gronden in de 

Natura 2000-gebieden,  

- het toestaan van ontwikkelingen in gebieden met de bestemming natuur die kunnen leiden 

tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden,  

- het toestaan van ontwikkelingen in gebieden met de bestemming bos die kunnen leiden tot 

significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.  

 

Voorts zijn wij van mening dat omwonenden en teelten van biologische producten onvoldoen-

de zijn beschermd tegen de schadelijke effecten van (sier)teelten op naburige percelen.  

- Wij pleiten voor een verbod op sierteelten (niet zijnde voedingsgewassen) tot een afstand 

van 250 meter van omwonenden, gevoelige objecten en biologische teelten. Hierop is het 

overgangsrecht ingevolge artikel 3.2.2 Bro van toepassing als sierteelt als met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik wordt bestemd.  

- Wij pleiten voor een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de grondwater-

beschermingsgebieden rond onze twee drinkwaterputten, Havelterberg en Leggeloo. 

- Wij pleiten voor een verbod op sierteelten op een nader te bepalen afstand van de Natura 

2000-gebieden. Deze afstand moet worden bepaald in de nog uit te voeren passende 

beoordeling ingevolge de Wet natuurbescherming. Hierop is het overgangsrecht ingevolge 

artikel 3.2.2 Bro niet van toepassing. Met de Wet natuurbescherming strijdig gebruik dient 

met directe ingang te worden beëindigd, in die zin dat de naleving van deze wet moet 

worden afgedwongen door middel van last onder bestuursdwang of dwangsom. 
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Leeswijzer 

- In hoofdstuk 1 wordt de zaak en de voorgeschiedenis beschreven. Hoofdlijn hierin is dat 

door vernietiging van voorgaande bestemmingsplannen nu plannen van vóór de 

herindeling van de gemeente in 1998 vigerend zijn. Deze oude plannen zijn uitsluitend op 

papier in het gemeentehuis aanwezig en op geen enkele wijze elektronisch te raadplegen. 

- Het beroep wordt behandeld in hoofdstuk 2 waarbij eerst een aantal onderwerpen die in 

strijd zijn met de Wet natuurbescherming wordt besproken. Dit is de grondslag waarop 

een voorlopige voorziening wordt gevraagd.  

- Daarna wordt in hoofdstuk 3 een aantal onderwerpen behandeld waarbij de gemeenteraad 

een grote mate van beleidsvrijheid heeft, maar waarvan wij denken dat er geen sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening,  dan wel dat de belangen van agrariërs in onvoldoen-

de mate zijn afgewogen tegen het recht op een gezonde leefomgeving van de bewoners 

van het buitengebied, van een goede afweging ten aanzien van natuur, landschap en 

archeologische waarden en de economische schade van biologische bedrijven.  

De gemeente heeft haar zorgplicht verzaakt. 

- In hoofdstuk 4 tenslotte worden handvatten gegeven om een in onze ogen adequaat 

bestemmingsplan buitengebied te ontwerpen.  

 

Dit beroep is nog niet volledig en zal worden aangevuld. In eerste aanleg hebben wij ons 

geconcentreerd op de aspecten die kunnen leiden tot vernietiging van het plan. Het volledig 

maken van onze bezwaren tegen dit Bp vergt nog veel tijd en wordt vrijwel onmogelijk 

gemaakt doordat de vigerende bestemmingsplannen niet elektronisch raadpleegbaar zijn.  
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1. Inleiding  

1.1 Basis / voorgeschiedenis  

Chronologisch samengevat is de voorgeschiedenis van dit plan Bp2018:  

 Door herindeling is de gemeente Westerveld in 1998 samengesteld uit de gemeenten 

Vledder, Diever, Dwingeloo en Havelte 

 Het Bp2012 Westerveld is op 5 juli 2012 door de raad vastgesteld.  

 Het Bp2012 is op 6 augustus 2014 grotendeels vernietigd (uitspraak 201207794/1/R4).  

 Het Bp2017 Westerveld is op 27 juni 2017 door de raad vastgesteld. 

 Het ontwerp-Bp2018 is op 24 mei 2018 ter visie gelegd. Dit heeft geen vervolg gekregen. 

 Het Bp2017 is op 17 juli 2019 geheel vernietigd (uitspraak 201706933/2/R3) 

 Hierdoor zijn de vier bestemmingsplannen van vóór de gemeentelijke herindeling (1998) 

herleefd.  

 Een voorontwerp Bp2019 is op 17 juli 2019 ter visie gelegd. Dit is nieuw.  

 Het ontwerp-Bp2018 is op 31 juli 2019 als gewijzigd ontwerp opnieuw ter visie gelegd 

 Het Bp2018 is op 3 december 2019 door de raad vastgesteld. 

 

In de bekendmaking van het bestreden besluit in de Staatcourant van 14-01-2020 

(Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2322.html)  

wordt het volgende gesteld: 

“In dit bestemmingsplan worden verschillende van kracht zijnde bestemmingsplannen 

ongewijzigd overgenomen en samengevoegd. Het gaat om de juridische consolidatie van in 

hoofdzaak de bestemmingsplannen “Buitengebied 2012”, “Reparatieplan 2016” en 

“Buitengebied agrarische gronden 2017”.” 

 

Het voorgaande is niet juist. Er is geen sprake van een juridische consolidatie. Het Bp2018 is 

voor wat betreft de agrarische bestemmingen, opvolger van de nu vigerende plannen van vóór 

de gemeentelijke herindeling.  

 

Het Bestemmingsplan buitengebied, vastgesteld 5 juli 2012 is door de Raad van State 

vernietigd voor zover het betreft 

1. het plandeel met de bestemming "Agrarisch - 1"; 

2. het plandeel met de bestemming "Agrarisch - 2"; 

3. het plandeel met de bestemming "Agrarisch - Paardenhouderij"; 

Deze plandelen met bijbehorende documenten kunnen niet ongewijzigd worden opgenomen 

in een later bestemmingsplan.  

 

Het bestemmingsplan Reparatieplan buitengebied, vastgesteld op 29 maart 2016 heeft 

geen betrekking op de agrarische bestemmingen uit het bestemmingsplan buitengebied 2012. 

Dit bestemmingsplan heeft slechts betrekking op een lpg-vulpunt, de Bospub en het 

Dwingelderveld.  

 

Het Bestemmingsplan Buitengebied Agrarische gronden, vastgesteld op 27 juni 2017 is 

door de Raad van State in zijn geheel vernietigd.  
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Hoewel dat wel wordt gesuggereerd is beslaat dit Bp2018 niet het volledige buitengebied van 

de gemeente Westerveld.  

Volgens www.ruimtelijkeplannen.nl zijn buiten de bebouwde kommen:  

- Landgoed de Eese,  

- grote delen buitengebied bij Wilhelminaoord, Nijensleek en Doldersum,  

- een groot stuk buitengebied noordoost van Oude Willem,  

- ’t Wildryck  

- en vele kleine gebieden  

niet onderdeel van het Bp2018 maar hebben een ‘eigen’ bp-plan. 

Een aantal gebieden heeft geen enkele bestemming toegewezen of alleen die van een 

vernietigd plan of een voor-ontwerp-plan. Bijvoorbeeld:  

- het gebied Boschoord gelegen aan de Boylerstraat (geen bestemming),  

- een gebied tussen Zorgvlied en Wateren (geen bestemming), 

- een gebied aan de Leeuweriksveldweg in het Dwingelderveld (geen bestemming) 

- een gebied ten noordwesten van Geeuwenbrug (heeft regels van het voorontwerp-Bp2019), 

- een gebied ten zuiden van Blauwe meer heeft regels in Bp2012, Ag2017 en ontwerpbp2019. 

Het bestemmingsplan voorziet derhalve niet in een volledige samenvoeging van diverse 

bestemmingsregelingen in het buitengebied van Westerveld.  

Op dit moment valt niet na te gaan in hoeverre volledigheid is betracht ten opzichte van de 

(oude) vigerende bestemmingsplannen van voor de herindeling.  

 

Referentiekader 

Het ter inzage liggend bestemmingsplan dient te worden vergeleken met de bestemmings-

plannen buitengebied van Vledder, Diever, Dwingeloo en Havelte van vóór de gemeentelijke 

herindeling tot de gemeente Westerveld in 1998.  

De beoordeling of een situatie voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling die, ten opzichte van 

de feitelijk aanwezige planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het plan, 

leidt tot nieuwe ontwikkelingen, dient te worden beschouwd ten opzichte van de 

bestemmingsplannen buitengebied van vóór de gemeentelijke herindeling.  

 

1.2 Vigerende plannen niet raadpleegbaar 

De vigerende bestemmingsplannen buitengebied van vóór de gemeentelijke herindeling zijn 

ondanks opdracht van de Afdeling Bestuursrechtspraak niet te raadplegen.  

 

In de uitspraak van de Raad van State ECLI:NL:RVS:2014:2942 van 6 augustus 2014 is 

onder IX van de beslissing het volgende opgenomen: “IX. draagt de raad van de gemeente 

Westerveld op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen 

dat de onderdelen II., IV.1., IV.2., IV.3., IV.5. en IV.6. van deze beslissing worden verwerkt 

op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl”;  

 

In de uitspraak van de Raad van State ECLI:NL:RVS:2019:2467 van 17 juli 2019 is onder III 

van de beslissing het volgende opgenomen: “III. draagt de raad van de gemeente Westerveld 

op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat het 

hiervoor vermelde onderdeel II wordt verwerkt op de landelijke voorziening, ;” 

 

Dit laatste betekent dat uiterlijk op 14 augustus 2019 de gevolgen van de uitspraak moesten 

zijn verwerkt in de verbeelding van de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Praktisch betekent dit dat de inhoud van de bestemmingsplannen buitengebied van vóór de 

gemeentelijke herindeling digitaal toegankelijk moeten zijn zodat ze kunnen worden 

geraadpleegd.  

 

Op 11 september 2019 hebben wij het niet volgen van deze uitspraak aan de gemeente 

gemeld. Op 6 november 2019 hebben wij de gemeente in gebreke gesteld. Tot op heden 

hebben wij geen schriftelijk antwoord ontvangen.  

De Gemeente geeft toe deze opdracht niet te hebben uitgevoerd. De wethouder zegt 

mondeling dat ze zelf de plannen nauwelijks kunnen raadplegen omdat er maar één, 

geplastificeerd archiefexemplaar is die ze niet kunnen kopiëren of scannen en daardoor niet 

op www.ruimtelijkeplannen.nl kunnen zetten.  

 

De gemeente heeft zich niet gehouden aan deze gerechtelijke uitspraak. Het gevolg is dat wij 

op dit moment niet in staat zijn een volledig beroep op dit vastgesteld Bp2018 te formuleren.  

 

We hopen alsnog kennis te kunnen nemen van de inhoud van de nu vigerende bestemmings-

plannen. We behouden ons het recht voor om in deze beroepsfase aanvullende argumenten 

naar voren te brengen, wat door de tekortkoming van de gemeente op dit moment voor ons 

praktisch niet uitvoerbaar is.  

Toegankelijk maken van de oude plannen is ook noodzakelijk bij het tot stand komen van een 

nieuw bestemmingsplan (Bp2019?) nadat dit Bp2018 is vernietigd.  

 

1.3 Ons bekende verschillen met vigerende plannen 

Zoals hiervoor reeds opgemerkt kunnen wij nauwelijks kennis vergaren over de inhoud van de 

nu vigerende bestemmingsplannen. Het ‘even’ kunnen inzien van één van de vier 

bestemmingsplannen in de hal van het gemeentehuis is onvoldoende om te kunnen analyseren 

wat de verschillen zijn tussen de vigerende plannen en het nu bestreden plan Bp2018.  

Wat snel opvalt is dat in de vigerende plannen ruime aandacht is besteed aan de bescherming 

van natuur en landschap, met name de essen. Bijvoorbeeld, in het bestemmingsplan 

buitengebied Diever uit 1997 is aangegeven: “Het streven is erop gericht de karakteristiek 

van de essen en oude veldontginningen te behouden en te versterken. De doeleinden ten 

aanzien van het behoud en herstel van de landschappelijke waarden en behoud van de 

natuurlijke waarden worden nagestreefd door middel van behoud en/of herstel van (onder 

andere) de volgende essentiële ruimtelijke randvoorwaarden: “  

Dan volgt een opsomming van waarden, waaronder; 

- plaatselijk bijzondere akkeronkruiden aan de randen van de essen; 

- essen van belang voor Geelgors, Patrijs en Kerkuil; 

- essen zijn archeologisch van belang. 

Er zijn gecompliceerde regels opgenomen om de verschillende doeleinden ten opzichte van 

elkaar af te wegen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in ‘bovengeschikte doeleinden’ en 

‘ondergeschikte doeleinden’. De hiervoor genoemde doeleinden zijn aangegeven als 

‘bovengeschikte doeleinden’.  

 

In het Bp2018 vinden wij deze gedetailleerde beschermingsbepalingen in het geheel niet 

terug. Integendeel, er worden, ook op essen, ontwikkelingsmogelijkheden geboden die leiden 

tot aantasting van natuur en landschap.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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In de vigerende plannen zijn geen Natura 2000-gebieden aangeduid en ze kennen geen 

bouwvlakken. De grote lijn van het verschil tussen de vigerende plannen en het 

bestemmingsplan 2018 is het toekennen van bouwvlakken op basis van de POV (Provinciale 

Omgeving Verordening) en het in werking treden van de bescherming van de Natura 2000-

gebieden, wat wel planologische bescherming biedt, maar niet planologisch is verwerkt.  

 

1.4 Negeren inspraak 

Alle appellanten hebben zienswijzen ingediend op het Bp2018 dat twee maal ter inzage heeft 

gelegen. Bovendien dienen zienswijzen gericht op de vernietigde bestemmingsplannen mede 

in behandeling te worden genomen.  

In de Reactienota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018”, 

die behoort bij het besluit d.d. 3 december 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan 

Buitengebied Westerveld 2018, wordt nauwelijks en niet specifiek gereageerd op de 

ingebrachte zienswijzen.  

De Reactienota bevat een uitgebreide inleiding, die het antwoord op de ingebrachte 

zienswijzen zou moeten zijn. De inleiding is echter geen antwoord, is onbegrijpelijk en voor 

kritiek vatbaar, zoals hieronder verder wordt toegelicht 

Samenvatting van deze inleiding met per punt onze reactie:  

 De essentie van de gevolgde procedure is dat de stappen die worden ondernomen om te 

komen tot een uiteindelijk bestemmingsplan buitengebied bestaande uit een samenvoegen 

van verschillende nu geldende bestemmingsplannen tot een bestemmingsplan 

buitengebied 2018 zonder actualisatie (consolidatie), waarna bij het bestemmingsplan 

2019 een beleidsarme actualisatie zal plaatsvinden in een Bp2019 dat pas na vaststelling 

van het Bp2018 ter visie wordt gelegd.  

Onze reactie: de uitleg in de inleiding van de reactienota over wat de gemeente noemt een 

‘consoliderend samenvoegen van nu geldende bestemmingsplannen’ treft geen doel. De 

gemeente lijkt hieronder te verstaan het samenvoegen van het bestemmingsplan uit 2012, dat 

wat betreft de agrarische bestemmingen is vernietigd, met het bestemmingsplan uit 2017, dat 

in zijn geheel is vernietigd. Het is ons niet duidelijk hoe je vernietigde plannen consoliderend 

samenvoegt.  

Er zou een kern van doeltreffendheid kunnen schuilen in samenvoegen van de nu geldende 

bestemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten Vledder, Diever, Dwingeloo 

en Havelte. Hiervan is echter geen spoor te bekennen.  

 

 Uit de 2e alinea van de reactienota blijkt dat het de bedoeling is dat de ‘oude’ 

bestemmingsplannen niet meer geraadpleegd hoeven te worden. Om dit te bereiken is de 

wettelijke voorbereidingsprocedure gevolgd waarbij is aangegeven dat het niet de 

bedoeling is planologische veranderingen mee te nemen.  

Onze reactie: Het gestelde in de 2e alinea wordt door ons opgevat als: ‘er is weliswaar de 

mogelijkheid gegeven voor zienswijzen, maar het was niet de bedoeling die te behandelen’. 

Indieners van zienswijzen zien dit anders. Zij willen aan de gemeente juist verbeteringen van 

het plan voorstellen met het doel om dat plan te veranderen.  

 In de 3e alinea is aangegeven dat er in mei 2018 ruim 60 inwoners en diverse stichtingen / 

verenigingen zienswijzen hebben ingediend, met name met vragen om beperkende / 

beschermende maatregelen op te nemen ten aanzien van het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen. Ten aanzien van deze zienswijzen wordt al in de inleiding 
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opgemerkt dat ze niet zullen worden opgevolgd. Dit wordt gemotiveerd met als reden dat 

vergelijkbare zienswijzen bij de vaststelling van het Bp2017 ongegrond zijn verklaard.  

Onze reactie: Ten aanzien van het gestelde in de 3e alinea kan worden opgemerkt dat de 

indieners van zienswijzen hebben gevraagd beperkende maatregelen op te nemen ten aanzien 

van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, niet op het gebruik van gewasbeschermings-

middelen. Dat is een ander onderwerp; gewasbeschermingsmiddelen zijn onder andere 

kassen, tunnels, afdekken of afschermen met netten, gaas of plastic, hagelkanonnen, etc. 

De motivering dat de zienswijzen niet zullen worden opgevolgd omdat ze in een vernietigd 

plan uit 2017 door de raad ongegrond zijn verklaard, treft geen doel. Het beroep dat hiertegen 

was ingesteld is niet volledig door de Raad van State behandeld omdat het plan om andere 

redenen al werd vernietigd. Ten tweede betreft dit een nieuw bestemmingsplan, en bovendien 

is er tijd verstreken, waardoor de omstandigheden zijn veranderd. Verweerder gaat daar niet 

op in en heeft het plan op deze manier onvoldoende onderbouwd, in strijd met artikel 3:2 

Awb.  

 

 In de 4e alinea wordt opgemerkt dat de dringende zienswijzen aanleiding hebben gegeven 

tot een hernieuwd onderzoek. Uit dit hernieuwd onderzoek, het Van Doorne-advies van 4 

juni 2019, zou blijken dat het generiek opnemen van spuitvrije zones in een 

bestemmingsplan geen stand zal houden bij de Raad van State, dat in dit advies de 

rapporten van het RIVM zijn meegenomen en dat er een pilot ‘gewasbeschermings-

middelen in het ruimtelijk spoor’ is gestart.  

Onze reactie: Met betrekking tot het gestelde in de 4e alinea genoemde advies van Van 

Doorne kan worden gesteld dat omwonenden nooit hebben gevraagd om het generiek 

opnemen van spuitvrije zones. Wij achten met deze afdoening het advies van Van Doorne 

misbruikt.  

In het advies is onder 1.1, eerste zin opgenomen: ‘Het is mogelijk om spuitvrije zones op te 

nemen in het bestemmingsplan, mits dit locatie specifiek is onderbouwd.’  

In het advies is onder 1.2 opgenomen dat er onvoldoende basis is voor het opnemen van 

generieke spuitvrije zones, maar dat Van Doorne wel mogelijkheden ziet in een aanleg-

vergunningenstelsel.  

De interpretatie van wat Van Doorne noemt “het RIVM rapport’, in dit beroep OBO 

(Onderzoek Bestrijdingsmiddelen Omwonenden), is discutabel. Zij lezen er slechts in dat er 

geen risicogrenzen worden overschreden. Zoals elders in dit beroep wordt aangegeven was dit 

onderzoek niet gericht op vaststellen of er wel of niet risicogrenzen worden overschreden. Het 

onderzoek was gericht op het ontdekken van stofstromen. Je kunt dus wel constateren dat bij 

dít onderzoek, in die omstandigheden, geen risicogrenzen zijn overtreden, maar omdat het 

onderzoek hierop niet was gericht, mag je niet concluderen dat in praktijksituaties bij de 

bollenteelt geen risicogrenzen worden overschreden. Wij vinden het ergerlijk dat dergelijke 

conclusies worden getrokken uit een wetenschappelijk rapport dat een ander doel had. 

 

In de 4e alinea van de reactienota wordt gesproken over het starten van een pilot 

‘gewasbeschermingsmiddelen in het ruimtelijk spoor’. Wij hebben zowel bij de wethouders 

van Westerveld als bij de gedeputeerden van de provincie Drenthe geïnformeerd naar deze 

pilot en kregen slechts als antwoord dat zij doel en inhoud ervan ook niet weten. 

 

 De 5e alinea beschrijft dat het Bp2017 op 17 juli 2019 is vernietigd en dat dit plan deel 

uitmaakte van de samenvoeging in Bp2018. Verder staat hier dat dit tot gevolg heeft dat 

de vóór de gemeentelijke herindeling van 1998 geldende bestemmingsplannen 
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buitengebied van de voormalige gemeenten Havelte, Diever, Dwingeloo en Vledder voor 

de agrarische percelen in het buitengebied weer van kracht zijn geworden. Dat desondanks 

het consoliderend karakter van het Bp2018 gehandhaafd blijft en als uitgangspunt voor de 

beantwoording van de zienswijzen wordt gehanteerd.  

Onze reactie: In de 5e alinea wordt beschreven dat het Bp2017 is vernietigd en bijgevolg de 

oude bestemmingsplannen de geldende plannen zijn geworden. De conclusie dat hiermee de 

grondslag voor een zogenaamd consoliderend Bp2018 is ontvallen, wordt niet getrokken.  

 

 In de 6e alinea is aangegeven dat het Bp2018 opnieuw ter inzage is gelegd met de 

mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Aansluitend hieraan staat dat de passende 

beoordeling op het onderdeel ‘ammoniak en stikstof’ is gewijzigd.  

Onze reactie: Voor een reactie op het gestelde in de 6e alinea wordt verwezen naar de 2e 

alinea hiervoor. De passende beoordeling gemaakt voor het Bp2017 is verouderd en voldoet 

inhoudelijk niet aan de eisen die aan een passende beoordeling worden gesteld.  

 

De beantwoording van zienswijze1 in de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

“Buitengebied Westerveld 2018” is goeddeels een herhaling van het in de 3e en 4e alinea van 

de inleiding beschrevene. Een nieuw aspect is de niet gemotiveerde mededeling dat 

beleidsinhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan 2012 niet worden 

overgenomen. Dit is kennelijk een gevolg van de redenering dat dit plan 2018 een 

samenvoeging is van vernietigde plannen. Los hiervan hebben zich ten opzichte van 2012 

vele nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, zowel inhoudelijk, wetenschappelijk als juridisch, 

die een heroverweging rechtvaardigen. In de zienswijzen zijn vele nieuwe ontwikkelingen 

beschreven. Een aantal daarvan zijn elders in dit beroepschrift beschreven.  

 

De beantwoording van zienswijze 2 betreft de zienswijze van Milieudefensie dat de omvang 

van de agrarische bedrijfskavels in overeenstemming moet worden gebracht met de door de 

provincie vastgestelde maximale afmetingen. Foutief is weergegeven dat de grief zich richt op 

de vergunde omvang, dan wel de inhoud van de planologische regeling in het POV. 

Het antwoord dat de terinzagelegging van het plan niet was bedoeld om het bestemmingsplan 

ter discussie te stellen is verbijsterend.  

 

Vele van de door Milieudefensie naar voren gebrachte zienswijzen worden in het geheel niet 

behandeld, laat staan weerlegd. Deze hadden met name betrekking op het niet voldoen aan de 

Wet natuurbescherming en de plicht van de gemeente om de inwoners te beschermen tegen de 

kwalijke gevolgen van de sierteelten.  

 

 

2. Strijdigheid met Wet natuurbescherming 

 

2.1 Ontwikkelingsmogelijkheden Bp2018 

 

2.1.1 Bouwvlakken / bedrijfskavels toegekend 
Voor zover bekend (maar niet raadpleegbaar; zie hoofdstuk 1) zijn in de bestemmingsplannen 

buitengebied van vóór de gemeentelijke herindeling geen bouwblokken, bouwvlakken of 

bedrijfskavels bestemd. In het bestemmingsplan 2012 was dit wel het geval. Door de 

vernietiging van de bestemmingen agrarisch-1, agrarisch-2 en agrarisch-paardenhouderij in 
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het Bp2012 zijn de aanduidingen van bedrijfskavels vervallen. Door de vernietiging van het 

bestemmingsplan buitengebied 2017 zijn deze niet herleefd.  

 

Het opnemen van bedrijfskavels in dit Bp2018 moet dan ook worden gezien als een nieuwe 

ontwikkeling ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen buitengebied. Ingevolge het 

bepaalde in de vigerende Provinciale Omgevingsverordening 2018 (hierna POV) kan in de 

bestemming ‘Bouwvlak grondgebonden agrarisch bedrijf’ een bedrijfskavel maximaal 1,5 ha 

groot zijn. Een grotere bedrijfskavel dient landschappelijk te zijn gemotiveerd. Wij treffen in 

het Bp2018 bedrijfskavels aan tot 3,3 ha. Dit wordt in de plantoelichting niet gemotiveerd.  

Voor intensieve veehouderij geldt een maximaal bouwvlak van 1,5 ha met afwijkings-

mogelijkheid tot maximaal 2 ha.  

Voor grondgebonden agrarische bedrijven (daar vallen ook niet intensieve veehouderijen 

onder) in andere gebieden dan bedoeld onder ‘Bouwvlak grondgebonden agrarisch bedrijf’ 

gelden in de Omgevingsverordening geen beperkingen met betrekking tot de maximale 

omvang van het bouwvlak.  

Dit roept direct de vraag op of de POV wel passend is beoordeeld. Een exceptieve toetsing 

van dit POV Drenthe ten aanzien van stikstofeffecten op de Natura 2000-gebieden lijkt 

terecht, maar is op dit moment nog niet aan de orde.  

 

In het ontwerpbestemmingsplan zien we kavels voor veehouderijbedrijven die nog zeer veel 

ruimte bieden voor uitbreiding van aantallen dieren. Voor een kwantitatieve duiding zie de 

passende beoordeling uit 2017. In het Bp2018 zijn weliswaar bepalingen opgenomen die 

betrekking hebben op een toename van de ammoniakemissie vanuit de stallen, doch dit laat 

onverlet dat de aantallen dieren kunnen toenemen en aldus meer ammoniak produceren buiten 

de stallen door beweiding of door de afzet van mest.  

 

Bovendien biedt het bestemmingsplan mogelijkheden tot mestvergisting, al of niet met 

aangevoerde mest. Mestvergisting is in zijn algemeenheid al niet wenselijk omdat door het 

verwijderen van koolstof uit mest, waardevolle stoffen verloren gaan en het eindproduct leidt 

tot bodemaantasting. Mestvergisting is daarnaast ook een bron voor de uitstoot van stikstof-

verbindingen. Het plan biedt zonder limiteringen mogelijkheden voor de opslag van mest, 

weer een bron van stikstofemissie.  

 

2.1.2 Intensieve teelten  
In dit bestemmingsplan is onder 1.105 van de begrippen een definitie van sierteelt 

opgenomen, gedefinieerd als de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken. 

De teelt van bolgewassen en andere sierteelten wordt in het Bp2018 beschouwd als regulier 

agrarisch gebruik.  

 

In de zienswijzen is de wens opgenomen dat onder sierteelt moet worden verstaan: ‘de teelt 

van gewassen die niet worden gebruikt voor voedselvoorziening voor mens of dier’. 

Hieronder moet dus mede worden verstaan de teelt van bloemen, bloemenzaad, bolgewassen, 

etc.  

 

Teelten van heesters en struiken zijn ons inziens geen goede beschrijving. De beschrijving in 

BP2018 kan zowel voedselgewassen (fruit) als siergewassen betreffen.  

In de ‘Reactienota zienswijzen’ is hierop geen reactie gegeven. Ook hier is sprake van 

ontoereikende motivering als bedoeld in artikel 3:2 Awb.  
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Er zijn tal van overwegingen om sierteelt niet te beschouwen als regulier agrarisch gebruik.  

Aan het (regulier) agrarisch gebruik van gronden kleven vele aspecten die van invloed zijn op 

de ruimtelijke ordening. Te veel om op te noemen. Een aantal aspecten wordt als negatief 

voor de omgeving beschouwd, zoals aantasting natuur en landschap, vervuiling, hinder, etc.  

Veel van deze negatieve aspecten worden maatschappelijk aanvaardbaar geacht omdat het 

regulier agrarisch gebruik een maatschappelijke betekenis heeft in de vorm van 

voedselvoorziening. Èn omdat de teelten ‘voedselvoorziening voor mens of dier’ tot doel 

hebben, komen daar beperkingen uit voort ten aanzien van het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen, samenhangend met de normen/ maximaal toegestane concentratie aan 

residuen in agrarische producten die bedoeld zijn voor menselijke consumptie. Op deze 

manier wordt de gezondheid en het milieu beschermd, via de Bestrijdingsmiddelen wet.  

 

Een sierteelt kent andere randvoorwaarden. Het maatschappelijk belang wordt als minder 

noodzakelijk beoordeeld. Doordat geen of minder eisen worden gesteld aan het vóórkomen en 

voorkómen van bestrijdingsmiddelen op het eindproduct, is het gebruik van bestrijdings-

middelen aan minder beperkingen gebonden. Als gevolg daarvan worden omwonenden van 

sierteeltpercelen aan grotere risico’s blootgesteld dan die rond voedselproducerende percelen. 

Om deze reden dient in de maatschappelijke afweging die aan een ruimtelijk plan als een 

bestemmingsplan ten grondslag ligt sierteelt anders te worden beoordeeld dan de teelt van 

voedselgewassen. Via het ruimtelijk plan kan extra bescherming worden geboden aan 

omwonenden en het milieu door maatwerkvoorschriften, zoals het instrument van zonering. 

Verweerder is hier niet op ingegaan en schiet daarmee te kort in zijn zorgplicht voor een 

goede ruimtelijke ordening.  

 

In de ‘dagelijkse praktijk’ in Westerveld met betrekking tot de lelie- en bollenteelt: 

1. Wordt een zeer hoog en frequent gebruik van bestrijdingsmiddelen gezien.  

2. Tevens blijkt dat in de lelie- en bollenteelten zeer frequent zowel drainage als 

beregening wordt toegepast.  

3. De teelten behoeven tevens een hoogfrequent tractorverkeer tussen teeltpercelen en 

bedrijfsgebouwen.  

Om deze drie redenen is het gewenst de sierteelt een eigen domein te geven in het 

bestemmingsplan buitengebied en hiervoor een passend ruimtelijk kader te scheppen.  

 

Nu deze sierteelten niet worden onderscheiden van reguliere teelten dient het totaal aan 

ontwikkelingsmogelijkheden die dit Bp2018 biedt, waaronder de activiteiten die noodzakelijk 

zijn om de (sier)teelten te kunnen ontplooien, passend te worden beoordeeld op hun mogelijke 

effecten op de Natura 2000-gebieden. De hierbij meest relevante thema’s zijn hierna verder 

toegelicht.  

 

Thema verdroging 

Voor een goed begrip van het navolgende is het gemakkelijk te wijzen op de niet meer 

bestaande praktijk van het PAS.  

Wanneer een veehouderij een vergroting van de ammoniakbelasting veroorzaakte van 0,06 

mol/ha of meer op een Natura 2000-gebied, was er toch (vaak) sprake van een vergunning-

plicht op grond van de Wet natuurbescherming. De bijdrage van 0,06 mol/ha is weliswaar 
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zeer gering, maar als de cumulatieve belasting van het gebied reeds zeer groot was, 

bijvoorbeeld 1500 mol/ha, mocht er, gezien de staat van instandhouding van het gebied, geen 

verdere belastingen aan worden toegevoegd.  

 

Dit principe geldt ook voor verdroging. De in Westerveld liggende Natura 2000-gebieden 

hebben zwaar te lijden onder verdroging. Op dit punt is er geen sprake van een gunstige staat 

van instandhouding. Bron: PAS-analyses.  

 

Daarmee kun je stellen dat wanneer een individuele drainage van een perceel een geringe 

verlaging van de waterstanden veroorzaakt in het Natura 2000-gebied, dit een mogelijk 

significante negatieve bijdrage levert aan de cumulatie van alle hydrologische invloeden op 

het Natura 2000-gebied en derhalve in principe vergunningplichtig is.  

 

Nu in het BP2018 drainage mogelijk wordt gemaakt, betekent dat tevens dat het bestemmings-

plan moet worden getoetst op eventuele gevolgen voor de Natura 2000-gebieden.  

De formele toetsingsregel luidt: Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke 

ontwikkeling die ten opzichte van de feitelijk aanwezige, planologisch legale situatie ten tijde 

van de vaststelling van het plan, significant negatieve gevolgen kan hebben op een Natura 

2000-gebied, moet passend worden beoordeeld. 

 

De aanleg van drainage is onder bepaalde omstandigheden gebonden aan een omgevings-

vergunning, maar wordt in de praktijk veelal beschouwd als normaal agrarisch gebruik. 

Vergunning voor de aanleg van drainage wordt in de regels 62.4.2.a  en 63.4.2.a van dit 

Bp2018 niet nodig gevonden indien de werkzaamheden ‘het normale onderhoud en het 

normaal agrarisch gebruik, waaronder drainage, betreffen‘. Hieruit valt te concluderen dat 

drainage in dit BP2018 onder het begrip ‘normaal agrarisch gebruik’ valt.  

 

Het Bp2018 sluit zodoende niet uit dat onbeperkt drainage wordt aangelegd waardoor het plan 

een verdere bijdrage kan leveren aan de verdroging van Natura 2000-gebieden. Het 

bestemmingsplan maakt een ontwikkeling mogelijk met mogelijk significante effecten op de 

Natura 2000-gebieden en dient derhalve passend te worden beoordeeld, waaraan is verbonden 

dat een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.  

 

Het bestemmingsplan sluit verder niet uit dat beregeningsputten worden aangelegd, dan wel 

dat er gebruiksbeperkingen worden opgelegd aan reeds bestaande beregeningsputten.  

 

Dit heeft ook samenhang met drainage. Na de aanleg van drainage is te verwachten dat de 

beregeningsputten intensiever zullen worden gebruikt. Ook met betrekking tot dit onderwerp 

maakt het bestemmingsplan een ontwikkeling mogelijk met significante effecten op de Natura 

2000-gebieden, dient derhalve passend te worden beoordeeld, waaraan is verbonden dat een 

MER moet worden gemaakt.  

Gezien het bepaalde in artikel 3.1, eerste lid Wro en artikel 3:2 Awb is het bestemmingsplan 

ontoereikend gemotiveerd en in strijd met een goede ruimtelijke ordening.  

 

Thema bestrijdingsmiddelen 
In de sierteelt, waaronder door ons ook wordt verstaan de teelt van bloemen en bolgewassen, 

wordt intensief gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen, waaronder deels ook andere 

bestrijdingsmiddelen dan in de teelt van voedingsgewassen.  
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Door het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO) van het RIVM en de 

metingen van Meten=Weten is aangetoond dat de bestrijdingsmiddelen zich gedurende 

langere tijd en over grotere afstanden dan voorheen gedacht op meerdere manieren 

verspreiden en aldus ook in de Natura 2000-gebieden terecht komen.  

 

Dit Bp2018 ziet de teelt van bloemen en bloembollen als regulier agrarisch gebruik, waarvoor 

geen enkele ruimtelijke beperking is opgenomen ten opzichte van de Natura 2000-gebieden.  

Aldus maakt het Bp2018 een ontwikkeling mogelijk met mogelijk significante effecten op de 

Natura 2000-gebieden. Het bestemmingsplan dient derhalve passend te worden beoordeeld, 

waaraan is verbonden dat een MER moet worden gemaakt. 

 

2.1.3 Implementatie Natura 2000 
Omgrenzingen van de Natura 2000-gebieden zijn in het Bp2018 niet aangetroffen. Hiermee 

wordt in strijd gehandeld met de aanwijzingsbesluiten. Aan diverse delen van de Natura 2000-

gebieden zijn bestemmingen gegeven die niet in overeenstemming zijn met de aanwijzings-

besluiten.  

 

Alle gebieden die binnen de begrenzingen van het Natura 2000-gebied liggen dienen primair 

de doelstelling ‘natuur’ te krijgen, met eventueel een ondergeschikte secundaire doelstelling. 

Ook daarbuiten is bescherming nodig, want de bescherming heeft externe werking.  

 

In artikel 34 van het Bp2018 is de bestemming ‘natuur’ geregeld. Hierin is onder andere 

gesteld dat deze gronden (mede) zijn aangewezen voor defensie- doeleinden, de winning van 

organisch materiaal, bos met daaraan ondergeschikt agrarisch en dagrecreatief medegebruik, 

en meer.  

Dit zijn alle bestemmingen die onderworpen moeten zijn aan een vergunning Wet natuur-

bescherming, dan wel via een vastgesteld beheerplan tot stand komen.  

In dit bestemmingsplan zijn geen bepalingen opgenomen die ervoor zorgen dat ontwikke-

lingen met (mogelijk) significante effecten op de Natura 2000-gebieden worden voorkomen.  

 

In artikel 1.31 Begrippen in dit Bp2018 is de bestemming bosbouw als volgt gedefinieerd:  

“het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding en 

ontwikkeling van bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de functies) 

natuur, houtproductie, landschap, milieu en recreatie;” 

Grote delen van de Natura 2000-gebieden hebben in het Bp2018 de enkelvoudige bestemming 

‘Bos’. Gezien de begrippenlijst in artikel 1 achten wij dit geen correcte aanduiding van deze 

delen van het Natura 2000-gebied.  

Primair richt deze bestemming zich op economische activiteiten. Bijvoorbeeld de kap ten 

behoeve van houtproductie is zonder Wnb-vergunning toegestaan.  

 

In de artikelen 13 (Bos-1) en 14 (Bos-2) van de regels is, ook voor bospercelen binnen Natura 

2000-gebieden, gesteld dat deze gronden als eerste zijn aangewezen voor bosbeheer en hout-

productie en daarnaast onder andere voor defensiedoeleinden, de winning van organisch 

materiaal, recreatief medegebruik, en meer. Een deel van de activiteiten kan zelfs zonder 

omgevingsvergunning worden toegestaan.  

Dit zijn allemaal bestemmingen die onderworpen moeten zijn aan een vergunning Wet 

natuurbescherming, dan wel via een vastgesteld beheerplan zijn geregeld.  
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Het bestemmingsplan maakt hiermee ontwikkelingen mogelijk met significante effecten op de 

Natura 2000-gebieden, het bestemmingsplan dient derhalve passend te worden beoordeeld, 

waaraan is verbonden dat een MER moet worden gemaakt. 

 

2.2  Strijdig gebruik i.v.m. stikstof, art.71h.  

Artikel 71.1 onder h. zou bescherming moeten bieden tegen een toename van de stikstof-

depositie in Natura 2000-gebieden. Dit artikel zou zijn toegevoegd om de effecten van de 

uitspraak van de RvS van juli 2019 te compenseren.  

Dit artikel luidt (inclusief de voorafgaande tekst en markering):  

“Artikel 71 Algemene gebruiksregels 

71.1 Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met de gegeven bestemmingen, wordt in 

ieder geval gerekend:  

“h. het gebruik van gronden en bouwwerken op een wijze, waardoor de ten tijde van de 

vaststelling van het bestemmingsplan feitelijk en legaal tot stand gekomen stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebied toeneemt. 

 

De vraag zal moeten worden beantwoord of deze regeling de gewenste zekerheid in het kader 

van artikel 6.3 Habitatrichtlijn (Hri) geeft.  

In het kader van de Hri, mede art.6.2, is er de noodzaak tot afname van de stikstofdepositie op 

de Natura 2000-gebieden. Daar zal mede het lokale beleid op moeten worden ingezet.  

Dit artikel (art. 71.1 onder h) impliceert dat de effecten van dit beleid direct weer te niet 

kunnen worden gedaan, omdat de situatie op tijdstip vaststelling bestemmingsplan (december 

2019) maatgevend is. Maatgevend dient te zijn de situatie ten tijde van de referentiesituatie, te 

weten 7 december 2004.  

 

Wat is de feitelijk en legaal tot stand gekomen situatie?  

Voor de uitleg van het begrip legaal is het belangrijk aan te geven welke grens wordt gehan-

teerd voor het illegale Nederlandse beleid ten aanzien van de Natura 2000-gebieden. Let wel; 

de individuele ondernemer treft hierin geen blaam, maar is wel slachtoffer.  

Door de Raad van State is vastgesteld (ECLI:NL:RVS:2019:1341) dat vergunningen die tot 

stand zijn gekomen met behulp van het PAS, in ieder geval niet legaal tot stand gekomen zijn. 

Er zijn dus vergunningen die, gezien de Nederlandse wetgeving momenteel onherroepelijk 

zijn, maar niet legaal tot stand zijn gekomen.  

De rechtsvraag is tot nu toe niet aan de orde gesteld of vergunningen die door of namens de 

lidstaat Nederland zijn verstrekt in de tijd dat reeds de verplichting bestond die voortkomt uit 

artikel 6.2 van de Habitatrichtlijn legaal zijn, zoals hier bedoeld.  

 

De legaliteit van een project (gebruik van gronden en bouwwerken) ten tijde van de vast-

stelling van dit bestemmingsplan dient te worden bepaald ten opzichte van de plannen 

buitengebied Vledder, Diever, Dwingeloo en Havelte en ten opzichte van de referentiedatum 

Wet natuurbescherming 7 december 2004.  

 

Dit artikel 71.1.h uit het Bp2018 stuit op handhavingsproblemen (zie uitspraak 

ECLI:NL:RVS:2014:2942 inzake het bestemmingsplan 2012) en roept vragen op wie het 

bevoegd gezag is. Omdat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot hand-



Beroep bestemmingsplan buitengebied Westerveld 2018 

16 

having van de regels van een bestemmingsplan, vindt in een dergelijk geval de beoordeling of 

de zojuist bedoelde effecten zich al of niet zullen kunnen voordoen plaats door dat college.  

Ten aanzien van het gestelde in artikel 71.1 onder h. is de gemeente echter geen bevoegd 

gezag, maar de provincie.  

Het artikel is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Het artikel is onduidelijk, niet 

effectief en treft daarom geen doel.  

 

Los van voorstaande biedt het plan geen beperkingen voor stikstof-emitterende activiteiten als 

bemesting en beweiden. 

 

2.3  Geen adequate PB 

Samengevat is onze grief dat een passende beoordeling die voldoet aan de eisen die het 

Europees Hof van Justitie (bijvoorbeeld arrest C-293_17 van 7 november 2018) daaraan stelt, 

bij dit Bp2018 ontbreekt.  

 

Bij de stukken die aan de gemeenteraad zijn voorgelegd zit een stuk genaamd “Westerveld, 

Agrarisch buitengebied, passende beoordeling’. Dit stuk is gedateerd 25-04-2017. De auteurs 

zijn L.M. de Ruijter en M. van der Meulen. Het stuk is afkomstig van Rho adviseurs voor 

leefruimte, vestiging Oenkerk. Dit stuk is in de procedure niet openbaar bekend gemaakt.  

 

In de reactienota zienswijzen is onder het kopje ‘Wijziging van de passende beoordeling’ het 

volgende vermeld: “De passende beoordeling die ten grondslag werd gelegd aan het 

bestemmingsplan Buitengebied Agrarische gronden en de overige in het bestemmingsplan 

Buitengebied 2018 samengevoegde plannen is op het onderdeel ‘ammoniak en stikstof’ 

gewijzigd.” 

Uit informele informatie is ons bekend dat er een aanvulling van de passende beoordeling 

bestaat doch deze is niet openbaar gemaakt.  

 

In de toelichting die behoort bij het via www.ruimtelijkeplannen.nl bekend gemaakte Bp2018 

wordt melding gemaakt dat de passende beoordeling d.d.25-04-2017 wordt aangepast en dat 

de hoofdstukken 7.1 en 7.2 worden vervangen door de in de toelichting opgenomen passages.  

 

In het vaststellingsbesluit van het Bp2018 d.d. 3 december 2019 is vermeld dat de raad 

instemt met het beoordelingsrapport Natuurbeschermingswet, opgesteld door ‘Rho adviseurs 

voor leefruimte’, gevestigd te Leeuwarden. Dit beoordelingsrapport bevindt zich niet bij de 

gepubliceerde stukken.  

 

Passende beoordeling 2017 
De passende beoordeling uit 2017 volgt een bekend stramien. In hoofdstuk 2.1 wordt zeer 

globaal de Vogel- en habitatrichtlijn genoemd, in hoofdstuk 2.2 wordt de Wet 

natuurbescherming beschreven met aangeven van relevante artikelen, in hoofdstuk 2.3 wordt 

het PAS beschreven. In hoofdstuk 3 worden de bij het plan betrokken Natura 2000-gebieden 

beschreven. In hoofdstuk 4 wordt het voornemen (bestemmingsplan 2017) alsmede 

alternatieven beschreven en ijkpunten vastgesteld. In hoofdstuk 5 worden toetsingscriteria 

beschreven. Hier beginnen zich de eerste onvolkomenheden te openbaren.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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In de passende beoordeling uit 2017 is vermeld dat slechts voor de aspecten stikstofdepositie 

en recreatie een passende beoordeling zal volgen. Bedoeld is dat voor de overige 

beïnvloedingen geen passende beoordeling wordt gemaakt. Dit wordt als volgt gemotiveerd.  

 

Ten aanzien van verontreiniging wordt gesteld dat met name dient te worden gedacht aan het 

inwaaien van bestrijdingsmiddelen in Natura 2000‐gebieden. De passende beoordeling uit 

2017 stelt: “In het algemeen biedt het bestemmingsplan niet het kader voor regelingen die 

direct betrekking hebben op het gebruik van de percelen. Daarbij komt, dat geen duidelijk 

ander gebruik wordt verwacht dan nu het geval is: de ruimte voor uitbreiding van 

bouwpercelen is vooral nodig om in te spelen op ontwikkelingen zoals schaalvergroting en 

niet direct gericht op intensivering van het agrarisch gebruik. Er worden daarom in het 

algemeen geen negatieve effecten verwacht van de ontwikkelruimte die het bestemmingsplan 

biedt. Derhalve wordt dit aspect niet nader in deze passende beoordeling behandeld.”  

 

Wij zijn van mening dat het bestemmingsplan wel degelijk een kader biedt of kan bieden voor 

regelingen die betrekking hebben op het gebruik van percelen. In 2017 was reeds bekend dat 

er sprake was van sterke toename van de intensivering van het agrarische gebruik. In 2017 

werd daartegen reeds actie ondernomen. Het onderwerp is destijds ook in een zienswijze naar 

voren gebracht.  

Onze conclusie is dat het niet behandelen van dit aspect in de passende beoordeling onjuist is.  

 

Ten aanzien van verdroging wordt de problematiek correct geschetst. Samengevat, in alle 

drie in het plangebied liggende Natura 2000-gebieden gebieden is verdroging een knelpunt 

mede veroorzaakt door waterwinning, beheer, leidingen, drainage en beregening.  

Echter deze passende beoordeling stelt; “Het bestemmingsplan biedt niet het kader voor 

maatregelen op het gebied van het waterbeheer, zoals bijvoorbeeld het verruimen en 

verdiepen van sloten of drainage of het wijzigen van grondwaterstanden. Het waterschap is 

hiervoor bevoegd gezag en stelt nadere regels aan het waterbeheer. Ook worden vanuit de 

Natura 2000 Beheerplannen voor de gebieden in dit kader nadere voorwaarden gesteld. 

Derhalve wordt dit aspect niet nader in deze passende beoordeling behandeld.” 

 

Ook in 2017 bevatte het bestemmingsplan geen beperkingen ten aanzien van de genoemde 

factoren en bood daardoor vrijwel ongelimiteerde ontwikkelingsmogelijkheden. Het bestem-

mingsplan 2017 had, en het Bp2018 moet op deze aspecten passend worden beoordeeld.  

 

Ten aanzien van geluid en licht wordt, evenals bij verontreiniging, gesteld dat agrarische 

bedrijven binnen de Natura 2000-begrenzing zijn geëxclaveerd en daardoor niet behoeven te 

worden beoordeeld.  

Afgezien van de externe werking is het onjuist dat alle gebieden zijn geëxclaveerd. Ook hier 

was en is een passende beoordeling vereist.  

 

In hoofdstuk 5.2 zijn de effecten van stikstofdepositie beschouwd. Wij achten het, mede 

vanwege tijdgebrek, niet opportuun dit in detail te controleren. Wij memoreren slechts dat het 

volgende is opgenomen: “Uit tabel 5.1 blijkt dat bij volledige benutting van de bouwmogelijk-

heden op basis van het voornemen, de stikstofdepositie in de Natura 2000‐gebieden in het 

plangebied met enkele honderden tot duizend mol toeneemt.”  

 

De bouwmogelijkheden die dit Bp2018 biedt zijn gelijk aan die van het bestemmingsplan 

2017. Dit moet in het kader van het BP2018 worden begrepen als uitbreidingsmogelijkheden 

ten opzichte van de referentiesituatie.  
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In hoofdstuk 5.4 is het aspect recreatie in enkele zinnen zeer summier beschouwd. De 

conclusie luidt: “De relatief beperkte toename van de recreatie tijdens het kampeerseizoen 

leidt dan ook niet tot een waarneembare toename van de verstoring. Significant negatieve 

effecten worden uitgesloten.” 

Dit aspect is onvoldoende in de passende beoordeling verwerkt.  

 

In hoofdstuk 6 worden mitigerende maatregelen besproken.  

Opvallend hierbij is de volgende alinea: “Verdere beperking van de bouwmogelijkheden, is 

gezien de doelstellingen van het bestemmingsplan niet wenselijk. De gemeente Westerveld 

streeft namelijk naar ontwikkelingsmogelijkheden voor de grondgebonden veehouderij.” 

Wij denken dat er nog niets is veranderd. Een uiteindelijke ‘oplossing’ in deze verouderde 

passende beoordeling is gevonden in het PAS. Zoals bekend (ECLI:NL:RVS:2019:1341) is 

het PAS als onderbouwing voor oplossing van de ammoniakdepositie niet meer toereikend.  

 

Onze conclusie is dat deze passende beoordeling onvolledig is, inhoudelijk van onvoldoende 

kwaliteit en op geen enkele wijze aantoont dat dit bestemmingsplan 2017 uitvoerbaar was in 

de zin van de Wet natuurbescherming.  

 

Wij merken op dat de gigantische ontwikkelingsruimte die in deze passende beoordeling voor 

het bestemmingsplan 2017 wordt beschreven nog steeds in het Bp2018 aanwezig is. Een 

enkele regel als artikel 71 van dit Bp2018, brengt hier geen verandering in.  

 

Aanvullende passende beoordeling 

In ons dossier bevindt zich een rapport van 7 genummerde pagina’s, gedateerd 31 oktober 

2019, genaamd; “Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 Aanpassingen 

bestemmingsplan n.a.v. vernietiging bestemmingsplan Agrarische gronden”. Het rapportje 

bevat geen logo van de gemeente of van een bedrijf. Als auteur is vermeld C.Tasma, die bij 

ons bekend is als werkzaam bij Rho-adviseurs.  
Dit rapportje is nimmer openbaar gemaakt. 

Het rapportje vermeldt dat het is vervaardigd vanwege de vernietiging van het bestemmings-

plan 2017 vanwege strijdigheid met de Wet natuurbescherming vanwege gebruik van het 

PAS. Het doel van het rapportje is de juridische regeling van het Bp2018 aan te passen. In 

hoofdstuk 2.1 wordt de juridische regeling voorgesteld zoals nu is opgenomen als artikel 71.1 

van de regels van het Bp2018. Geconcludeerd wordt: “Het bestemmingsplan wordt overeen-

komstig dit rapport aangepast, zodat het voldoet aan de vereisten uit de Wet natuur-

bescherming. Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen passende beoordeling vereist.”  

 

Beoordelingsrapport Natuurbeschermingswet 

In het vaststellingsbesluit van het Bp2018 d.d. 3 december 2019 is vermeld dat de raad 

instemt met het beoordelingsrapport Natuurbeschermingswet, opgesteld door ‘Rho adviseurs 

voor leefruimte’, gevestigd te Leeuwarden. Dit beoordelingsrapport bevindt zich niet bij de 

gepubliceerde stukken. Het zou kunnen zijn dat de gemeente hiermee de ‘aanvullende 

passende beoordeling’ bedoelt. Wij kunnen dit beoordelingsrapport op dit moment niet 

beoordelen.  

 

In onze herinnering zit dat er een soort brief-document bestaat waarin door Rho wordt gesteld 

dat zij zich realiseren dat ontwikkelingen als verdroging en bestrijdingsmiddelen in het 

bestemmingsplan een plaats moeten krijgen. Dit hoeft niet in het Bp2018 omdat dit een 

conserverend karakter heeft en komt dan in het bestemmingsplan 2019.  
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2.4 Geen adequate MER 

Hierin kunnen we zeer kort zijn. Een MER geeft de ontwikkelingen weer ten opzichte van een 

referentiesituatie.  

Als referentie dient te worden beschouwd de bestemmingsplannen buitengebied Vledder, 

Diever, Dwingeloo en Havelte.  

Het bij dit bestemmingsplan aangeboden MER voldoet hier in het geheel niet aan.  

 

2.5 Conclusies t.a.v. Natura 2000 

Gelet op het voorgaande is het bestreden besluit in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid 

voorbereid, art. 3:2 Awb en in strijd met 3.1.lid 1 Wro. Dit bestemmingsplan dient te worden 

vernietigd. 

 

 

3. Bescherming van inwoners buitengebied 

In de sierteelt, waaronder door ons ook wordt verstaan de teelt van bloemen en bolgewassen, 

wordt veel gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen, waaronder deels ook andere 

bestrijdingsmiddelen dan in de teelt van voedingsgewassen.  

 

Opvallend hierin is de frequentie waarmee de bestrijdingsmiddelen worden toegepast. In 

principe mogen de middelen alleen worden toegepast wanneer de windsnelheid lager is dan   

5 m/s (Activiteitenbesluit Milieubeheer, artikel 3.83.5). Doordat de telers zo frequent spuiten, 

gebeurt dat ook vaak bij grotere windsnelheden.  

 

Door het RIVM onderzoek OBO (en de metingen van Meten=Weten is aangetoond dat de 

bestrijdingsmiddelen zich op meerdere manieren over grote afstanden verspreiden tot wel 

1000 meter (1 km). Er is geconstateerd dat tientallen stoffen uit bestrijdingsmiddelen 

voorkomen in de bodem van particuliere tuinen waar geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt 

en met meer dan tien verschillende stoffen in moestuingroenten. Eén keer met een zo hoge 

concentratie dat de jonge kinderen van het gezin beter de groente niet kunnen eten omdat er 

1,5 x de norm voor baby en peutervoeding aan bestrijdingsmiddel in zat.  

 

Bestrijdingsmiddelen dringen door tot in de huizen, blijven lang aanwezig in het huisstof en 

werden aangetoond op de huid, in urine en in haar. Mensen voelen zich aangetast in hun 

woongenot, men ondervindt gezondheidsproblemen die door de arts direct worden gerelateerd 

aan wonen in de directe nabijheid van lelieteelt. Gemiddeld wordt er ongeveer 25 keer in een 

teeltseizoen gespoten, veelal met verschillende middelen in de tank. Mensen maken zich 

zorgen over de gezondheidsrisico’s van met name hun nog ongeboren en jonge kinderen. 

Maar ook ouderen met COPD ervaren last en moeten in het spuitseizoen enige tijd hun huis 

ontvluchten. De relatie tussen de ziekte van Parkinson en het gebruik van bestrijdings- 

middelen is wetenschappelijk aangetoond. Zie voor bronnen de (aanvullende) zienswijze.  

Daarnaast zijn er ook zorgen over de gevolgen voor het milieu, de bodemkwaliteit, de 

achteruitgang van de hoeveelheid insecten, de biodiversiteit, het behoud van de Natura 2000-

gebieden en het grondwater als grondstof voor het drinkwater. 

 



Beroep bestemmingsplan buitengebied Westerveld 2018 

20 

Tijdens een gesprek op 27 mei 2019 tussen het Ctgb en Vereniging Meten=Weten (hierna 

M=W) bleken de door het Ctgb gehanteerde normen voor de (on)schadelijkheid van de 

middelen niet zo zeker te zijn als het Ctgb aangeeft. M=W confronteerde het Ctgb met vragen 

over de stapeling van verschillende stoffen, effecten op zeer jonge kinderen en oudere 

mensen. Uit onderzoek in het buitenland blijkt dat de ziekte van Parkinson en groei- en 

ontwikkelingsstoornissen bij kinderen gelieerd worden aan het gebruik van bestrijdings-

middelen. Deze soort effecten blijken niet te worden gemeten, maar worden gebaseerd op 

modellen en aannamen dat de veiligheidsmarges groot genoeg zijn.  

Ook het RIVM in OBO maakt zich zorgen en constateert dat er sprake is van kennislacunes 

ten aanzien van de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Er ontbreekt 

voldoende kennis over zowel de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen als de mogelijke 

gezondheidseffecten daarvan. Het is wenselijk om de beoordeling van het gezondheidsrisico 

verder uit te werken, het is belangrijk kwetsbare groepen mee te nemen in de risicoanalyses 

en niet alleen te kijken naar de effecten van afzonderlijke bestrijdingsmiddelen, maar ook die 

van mogelijke combinaties en de stapeling op lange termijn. Het RIVM roept op tot een 

verbetering van de toelatingsmethodiek met in acht nemen van de nieuwe kennis. Het RIVM 

pleit voor een verdere aanpak in een samenwerking van beleidsmakers, wetenschappers én 

omwonenden.  

 

De nationale regelgeving, vooral gericht op bescherming van de consument van 

voedingsgewassen, voorziet niet in adequate bescherming van omwonenden tegen de kwalijke 

gevolgen van het excessieve gebruik van bestrijdingsmiddelen in de sierteelt. 

Appellanten zijn van oordeel dat zij derhalve een beroep kunnen doen op artikel 8 van het 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens , artikel 13 van de Wet bodembescherming en 

artikel 2a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  

 

Op dit moment is het nemen van afstand de enige voorhanden zijnde methode om biologische 

teelten en omwonenden te beschermen. Een goede ruimtelijke ordening vereist dat hier 

maatwerk wordt geleverd. Het bestemmingsplan buitengebied Westerveld dient daarom te 

voorzien in spuitvrije zones. Dit ontbreekt in dit Bp2018.  

 

De zorg wordt niet weggenomen door de bezweringsformule dat ‘aan de normen wordt 

voldaan’. Het werkt juist de ongerustheid van de omwonenden in de hand omdat hen bekend 

is dat er voor tal van situaties geen normen bestaan en bij de beoordeling geen rekening wordt 

gehouden met de cocktails van gifstoffen c.q. stapeling en zelfs versterking van effecten, dat 

normen niet afgestemd zijn op ongeboren en jonge kinderen en op zwakkere ouderen en dat 

van meerdere ziekten en aandoeningen inmiddels is aangetoond dat deze verband houden met 

het gebruik van bestrijdingsmiddelen.  

Deze bewoners, leden van M=W, eisen een zone rond hun woningen waarin het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen is beperkt.  

Dit onderwerp is al meer dan 15 jaar onderwerp van gesprek met de overheden. Deze hebben 

tot nu toe geen adequate actie ondernomen en ook in dit bestemmingsplan zijn geen 

beschermde maatregelen voor de bewoners opgenomen.  

Geconstateerd wordt dat omwonenden momenteel door het complex van regelgeving niet 

worden beschermd. Daarom eisen zij ruimtelijke maatregelen voor het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen. Deze maatregelen dienen in het bestemmingsplan te worden 

opgenomen. 
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Wij doen een beroep op: 

Totdat spuitvrije zones zijn ingesteld wordt een beroep gedaan op artikel 8 EVRM (Europees 

Verdrag van de Rechten van de Mens) dat ziet op eerbiediging van het privéleven, familie- en 

gezinsleven. De overheid verzaakt ervoor te zorgen dat deze rechten kunnen worden genoten.  

Zie de analogie met de brief die het College voor de rechten van de mens op 29 november 

2013 stuurde aan de Minister in verband met de aardgasproblematiek. Het College schrijft 

onder andere: “Het is vaste jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

dat omgevingsfactoren, die een negatieve invloed hebben op de gezondheid en/of het 

ongestoord woongenot, een schending van artikel 8 - het recht op eerbiediging van het 

privéleven, gezins- en familieleven en woning - kunnen opleveren. De kennelijk in kracht en 

aantal toenemende bevingen hebben impact op de gemoedsrust van veel bewoners. Dit zijn 

factoren die het woongenot en daarmee het ongestoorde recht op familieleven binnen de 

woningen kunnen beïnvloeden. Daarbij speelt uiteraard een rol dat onzeker is of en wanneer 

de telkens optredende schade aan woningen een werkelijk fysieke dreiging wordt. 

Lees voor ‘bevingen’ gewasbespuitingen en er ontstaat een juridische basis.  

 

Wij zijn van mening dat de overheid door de afwezigheid van regelgeving en verwaarlozing 

van het milieubelang in strijd handelt met artikel 21 Grondwet waarin is bepaald dat de zorg 

van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 

verbetering van het leefmilieu.  

Daaruit volgt de plicht om goede ruimtelijke ordening te bedrijven (artikel 3.1 lid 1 Wro),  

 

Er wordt een beroep gedaan op artikel 13 van de Wet bodembescherming, het ‘zorgplicht 

artikel’. Dit luidt:  

“ Op ieder die op of in de bodem handelingen als bedoeld in de artikelen 6 t/m 11 Wbb 

verricht, rust de verplichting om te zorgen dat door die handelingen de bodem niet wordt 

verontreinigd.”  

Deze zorgplichtbepaling verplicht bij (dreigende) bodemverontreiniging tot het nemen van 

alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd. Artikel 13 Wbb richt zich niet 

alleen op de directe veroorzaker van een verontreiniging, maar ook op degene die bevoegd en 

feitelijk in staat is om een overtreding van de zorgplicht te voorkomen dan wel te beperken.  

Deze zorgplichtbepaling is van toepassing op tuinen etc., op biologische landbouwgronden en 

op natuurterreinen.  

Wij zijn van mening dat de verontreiniging met pesticiden percelen onbruikbaar maakt voor 

de doelstellingen die omwonenden er mee hebben, onder andere gifvrij telen van groenten en 

fruit, veilig speelterrein voor de kinderen alsmede leefgebied voor dieren, alsmede het gebruik 

voor biologische teelten. Dat het bestemmingsplan mensen hier niet tegen beschermt is  

strijdig met artikel 3.1, lid 1 Wro en artikel 8 EVRM. 

 

Tevens zijn wij van mening dat het gestelde in artikel 2a van de Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden ook een verplichting voor de gemeente inhoudt. 

Dit artikel luidt: “Eenieder is verplicht op zorgvuldige wijze om te gaan met 

gewasbeschermingsmiddelen, biociden, de daarbij behorende werkzame stoffen of daarbij 

gebruikte toevoegingsstoffen, alsmede restanten daarvan of de aangebroken verpakkingen. 

Die zorgvuldigheid houdt in ieder geval in, dat een ieder, die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten gevaar ontstaat of kan ontstaan voor een mens, 

voor een dier of voor planten waarvan de instandhouding gewenst is, voor planten die aan 

anderen toebehoren, voor de bodem of voor het water, verplicht is dergelijk handelen 

achterwege te laten, tenzij zulks in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd, dan wel 
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onverwijld alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd 

teneinde voornoemd gevaar te voorkomen of de nadelige gevolgen daarvan te beperken en 

zoveel mogelijk ongedaan te maken.” 

 

De gemeente … weet of in ieder geval kan redelijkerwijs vermoeden….. dat gevaar 

ontstaat…. voor een mens, voor een dier of voor planten waarvan de instandhouding gewenst 

is, voor planten die aan anderen toebehoren  ..door het bestrijdingsmiddelen gebruik.  

De gemeente dient …… onverwijld alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs … kunnen 

worden gevergd teneinde voornoemd gevaar te voorkomen of de nadelige gevolgen daarvan 

te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. 

 

In dit specifieke geval houdt dit in het instellen van spuitvrije zones rond gevoelige objecten.  

 

 

4. Uitvoering  

De gemeente Westerveld, maar ook provincie en rijk, beroepen zich op adviezen van 

advocatenbureaus dat ze juridisch gezien geen spuitvrije zones kunnen instellen. Vrij vertaald 

is het standpunt; ‘we willen wel, maar kunnen niet’. Naar onze mening is echter van 

toepassing: ‘we kunnen wel, maar willen niet’. Deels is dat ook de beleidsvrijheid die een 

gemeenteraad heeft.  

 

Zowel Staatsecretaris Dijksma in 2014 als minister Schouten in 2019 (Kamerbrief 7 oktober 

2019) geven aan dat gemeenten in het bestemmingsplan in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening een afweging kunnen maken tussen alle bij het gebruik van de gronden 

betrokken belangen en functies, bijvoorbeeld tussen de bestemming agrarische bedrijvigheid 

en wonen. Daarbij kan de gemeente rekening houden met een afstand tussen het telen van 

gewassen of fruit en nabijgelegen gevoelige objecten als woningen (erfgrens) om een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen. Bij deze afweging kan ook het 

voorzorgsbeginsel een rol spelen. 

 

Wij zijn van mening dat de gemeente een of meer van de hierna genoemde regelingen kan 

gebruiken. Het toepasselijk recht is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro). Binnen deze context krijgt ze te maken met de volgende jurisprudentie:  

 

Een bestemmingsplan moet in overeenstemming zijn met een ‘goede ruimtelijke ordening’ 

(artikel 3.1 lid 1 van de Wro). Uitgangspunt hierbij is dat bestaand legaal gebruik dat de 

gemeenteraad in overeenstemming acht met een goede ruimtelijke ordening, positief bestemd 

moet worden.  

Op deze hoofdregel bestaat een belangrijke nuancering. Ook het laten voortbestaan van een 

bestaande, historisch gegroeide situatie kan onder omstandigheden in strijd zijn met een goede 

ruimtelijke ordening. Hiervan is sprake indien blijkt dat de nadelige gevolgen van het 

bestaande legale gebruik zo groot zijn dat deze in redelijkheid niet langer aanvaardbaar 

kunnen worden geacht. Naar onze mening is hiervan sprake ten aanzien van omwonenden. 

 

Het aantal hectares met bloemen- en bloembollenteelt is in Westerveld in korte tijd (2000 – 

2018) gegroeid met meer dan 400% (bron: CBS) en zijn in delen van de gemeente een 
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dominante teelt geworden. De nadelige gevolgen zijn dermate groot geworden dat niet langer 

kan worden gesproken van een goede ruimtelijke ordening.  

 

Dat de gemeente moet reageren op een zo snel toenemende teelt met de nodige consequenties 

voor de ruimtelijke ordening is een logische redenering.  

Wij zijn van mening dat gestreefd moet worden naar een afname van de intensieve teelten  in 

de omgeving van kwetsbare situaties / gevoelige objecten. Op termijn zal dit een verplaatsing 

van de teelten tot gevolg hebben.  

 

Het huidig gebruik van de percelen door de telers is legaal gebruik. Op basis van een goede 

ruimtelijke ordening kan daar alleen gemotiveerd een inbreuk op worden gemaakt.  

 

Artikel 3.2.2 Bro regelt het overgangsrecht gebruik. Dit artikel luidt: 

“Behoudens voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de 

Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand onder-

scheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de inwerking-

treding van een bestemmingsplan bestaand gebruik, worden in een bestemmingsplan de 

volgende regels van overgangsrecht ten aanzien van gebruik opgenomen: 

Overgangsrecht gebruik  

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 

daarna te hervatten of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 

Overgang rond Natura 2000-gebieden 
Voor de ontwikkelingsmogelijkheden die dit bestemmingsplan biedt ten opzichte van de 

vigerende bestemmingsplannen buitengebied van voor de gemeentelijke herindeling ten 

aanzien van Natura 2000-gebieden, bestaat ingevolge artikel 3.2.2 van Bro de mogelijkheid 

het bestaand gebruik per direct te doen beëindigen.  

 

Dit Bp2018 mag geen ontwikkelingsmogelijkheden bieden ten aanzien van;  

- bouwkavels die overmatig groot zijn,  

- bedrijven die een natuurvergunning hebben gekregen op basis van het PAS,  

- bedrijven die anderszins meer ammoniak produceren dan de situatie op 7 december 2004 

en hiervoor geen onherroepelijke natuurvergunning hebben,  

- alle drainage die is aangelegd na 7 december 2004, 

- alle beregeningsputten die zijn aangelegd na 7 december 2004,  

- gronden gelegen in of nabij (ca. 500 meter) Natura 2000-gebieden die na 7 december 2004 

een andere teelt hebben gekregen waarbij bestrijdingsmiddelen worden gebruikt,  

- gronden gelegen in de Natura 2000-gebieden met een andere primaire bestemming dan 

natuur,  

- recreatiegebieden gelegen in of nabij (500 meter) Natura 2000-gebieden zoals campings 

waar zich na 7 december 2004 wijzigingen hebben voorgedaan.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2017-07-01?celex=31979L0409
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2017-07-01?celex=31992L0043
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Dit betekent dat er een flink aantal gevallen is, dat is te beschouwen als gebruik van grond en 

bouwwerken dat weliswaar bestaat op het tijdstip van inwerkingtreding van het Bp2018, maar 

waarvan het Bp2018 eigenlijk had moeten regelen dat dit gebruik niet kan worden voortgezet 

zonder vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming. Als deze vergunningen niet alsnog 

kunnen worden verkregen dient het gebruik te worden beëindigd.  

 

Het bestemmingsplan zelf komt voor vernietiging in aanmerking wanneer het ontwikkelings-

mogelijkheden biedt die de Natura 2000-waarden kunnen aantasten. Hetgeen het geval is. 

 

Overgang rond gevoelige objecten  

Buiten de zones rond de Natura 2000-gebieden waarin de kans bestaat dat het gebruik vergun-

ningplichtig is, mag het gebruik van gronden, ook voor sierteelt, op basis van art. 3.2.2 Bro in 

principe worden voortgezet.  

Wij achten het gewenst hier ten aanzien van het gebruik van gronden voor de sierteelt voor-

waarden aan te gaan verbinden. Dit moet nader worden uitgewerkt.  

Wij denken aan een verbod op sierteelt in een nader te bepalen zone van minimaal 250 meter 

rond gevoelige objecten. Het gebruik van gronden op minder dan 250 meter van gevoelige 

objecten achten wij in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De motivering hiervoor is 

reeds aangegeven.  

Doordat in een aantal gevallen art.3.2.2 onder 3. van Bro van toepassing is zal dit verboden 

gebruik in de loop van de tijd afnemen.  

Voor een aantal specifieke situaties binnen Westerveld kan worden bezien of er sprake van is 

dat de nadelige gevolgen van het bestaande legale gebruik zo groot zijn dat deze in redelijk-

heid niet langer aanvaardbaar kunnen worden geacht. Hiervoor dient maatwerk te worden 

geleverd.  

 

 

5. Tot dusver 

Dit beroep, tot dusver, zal worden ingediend met een verzoek om een voorlopige voorziening 

het Bp2018 te schorsen en/ of het besluit te vernietigen.  

 

Dit vernietigen is zeker niet het einddoel. Wij wensen uiteindelijk een bestemmingsplan dat: 

-  voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 3.1, eerste 

lid Wro 

- voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft de bescherming van de Natura 2000-gebieden 

en  

- een goede afweging is van de belangen van de sierteelttelers met de belangen van de 

bewoners van het buitengebied, telers van voedingsgewassen en natuur en landschap in 

het buitengebied.  

 

Voorontwerp bestemmingsplan Bp 2019 

De gemeente Westerveld heeft op 18 juli 2019 een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage 

gelegd. Dit plan staat binnen de gemeente bekend als het voorontwerp Bp2019.  

De organisaties die dit beroep hebben ingediend hebben op dit voorontwerp een inspraak-

reactie ingediend.  
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Dit voorontwerp is, in ieder geval op hoofdlijnen, gelijk aan het Bp2018. De inspraakreacties 

zijn dus feitelijk een herhaling van de zienswijzen die zijn ingediend op het Bp2018.  

 

Tot op heden heeft de gemeente geen initiatieven genomen om te komen tot een ontwerp-

bestemmingsplan 2019 en met onze organisaties in gesprek te komen. 

 

Wij hopen dat door vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van 3 december 2019 de 

gemeente Westerveld (eindelijk) gaat inzien dat voortgaan op de wijze waarop ze tot nu toe 

hebben geacteerd een heilloze weg is.  

 

 

6. Verzoek 

Wij verzoeken de Afdeling bestuursrechtspraak het besluit van 3 december 2019 van de 

gemeenteraad van Westerveld tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied 

Westerveld 2018” met identificatiecode NL.IMRO.1701.0000BP000000000579-0003 te 

vernietigen en verweerder te veroordelen in de kosten van dit geding. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

Henk Baptist en Martje Verf  gemachtigden   (Milieudefensie) 

 

 

 

 

 

 

Rob Crispijn  voorzitter  /   Willem Bijmholt   penningmeester  (Meten=Weten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bram Verhave secretaris   /   Martje Verf  bestuurslid     (Bollenboos) 
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