GROEI EN investeringsklimaat

Provinciale ruimtelijke verordening: nieuwe hindernis voor de boer

Provinciale eisen gaan
soms te ver
In steeds meer provincies is er
sprake van een ruimtelijke
verordening die (onder andere)
de intensieve veehouderij aan
banden legt. Een recent voorbeeld is de Verordening ruimte
Noord-Brabant. Zeker wanneer
het bestemmingsplan al strenge
eisen stelt aan uitbreiding,
gaan aanvullende provinciale
eisen Paul Bodden in veel
gevallen te ver. Bodden is
advocaat bij Hekkelman
Advocaten en Notarissen.

O

p 1 juli 2008 is de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening (Wro) in
werking getreden. Op basis van
de Wro hebben Provinciale Staten de
bevoegdheid om een verordening vast te
stellen. Die bevoegdheid hebben zij
echter uitsluitend voor zover ‘provinciale
belangen dat met het oog op een goede
ruimtelijke ordening noodzakelijk maken’.
Zo heeft de wetgever het bepaald in
artikel 4.1 van de Wro.
In steeds meer provincies is er sprake van

Twist om ruimtelijke ordening
Provincies en gemeenten denken soms niet eender over de ruimtelijke ordening.
Veehouders kunnen daar de dupe van worden.
Foto: Marcel Bekken
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wethouders zelfstandig (buiten de
provincie om) ontheffingen kunnen
verlenen, hebben Gedeputeerde Staten
een zogeheten reactieve aanwijzing
gegeven, met als consequentie dat de
boeren van de gemeentelijke ontheffingsmogelijkheid geen gebruik kunnen
maken. De gemeentelijke ontheffings
bevoegdheid bestaat juridisch gezien niet
meer. Voor iedere steen die zij uit willen
breiden, zullen zij de provincie om
toestemming moeten vragen.

Beroepsprocedure
Strijd in de gemeente Vlagtwedde
Ambtenaren van gemeente en provincie
kibbelen over wie mag beslissen over de
bouw van grotere stallen.
Foto: Geesje Rotgers

Raad van State
besliste in het
voordeel van de
veehouders
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een ruimtelijke verordening die (onder
andere) de intensieve veehouderij aan
banden legt. Een recent voorbeeld is de
Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1
(vastgesteld door Provinciale Staten van
Noord-Brabant op 23 april 2010). Een
ander voorbeeld is de Omgevings
verordening provincie Groningen 2009
(vastgesteld door Provinciale Staten van
Groningen op 17 juni 2009, laatstelijk
gewijzigd op 2 februari 2010). Met
betrekking tot de Groningse verordening
voert Paul Bodden van Hekkelman
Advocaten en Notarissen te Nijmegen een
aantal procedures, zowel namens boeren
als namens gemeentes. Een goed voor
beeld is de procedure die hij voert met
betrekking tot het bestemmingsplan
‘Buitengebied” van de gemeente Vlagt
wedde.

Provincie schuift gemeente opzij
Dat bestemmingsplan is zo vormgegeven
dat een intensieve veehouder zonder
ontheffing een bepaalde oppervlakte aan
stalruimte mag bouwen. Wil hij meer
bouwen, dan is daarvoor een ontheffing
van burgemeester en wethouders vereist.
In het bestemmingsplan zijn strikte
criteria opgenomen die bij de toepassing
van die ontheffingsbevoegdheid door
burgemeester en wethouders in acht
genomen moeten worden.
Gedeputeerde Staten zijn het niet eens
met de gemeentelijke regeling. Hun
standpunt komt er in het kort gezegd op
neer dat iedere boer die wil uitbreiden
een ontheffing nodig heeft van hen (en
niet van burgemeester en wethouders).
Daarbij beroepen Gedeputeerde Staten
zich op de provinciale verordening. Om te
voorkomen dat burgemeester en

In de beroepsprocedure bepleit Bodden
dat de provinciale regeling veel te ver
gaat. Bovendien zijn er veel formele
punten te berde gebracht. Zo is het
relevante deel van de Groningse verordening tot op heden nog niet in werking
getreden. Het belangrijkste argument is
echter dat de gedetailleerde Groningse
regeling ten onrechte alle beslissingsmacht bij de provincie legt. Voor iedere
uitbreiding van een stal bij een veehouderij is een provinciale ontheffing nodig, die
bovendien alleen verleend wordt als
milieu- en/of welzijnseisen de uitbreiding
noodzakelijk maken. Dat gaat veel te ver,
aldus Bodden. Het provinciale belang voor
zo’n verstrekkende regeling is afwezig.
Op 24 maart 2010 heeft de voorzitter van
de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State reeds een spoeduitspraak
gedaan. Als consequentie hiervan mogen
twee intensieve veehouderijen in
Vlagtwedde hun uitbreidingsmogelijk
heden (vooruitlopend op de bodemprocedure) reeds realiseren op basis van de
mogelijkheden die het bestemmingsplan
biedt. Die boeren hoeven dus niet op het
provinciehuis om een ontheffing te
vragen en hoeven de bodemprocedure
niet af te wachten. Zij kunnen hun
uitbreidingsplannen realiseren. Voor het
overige wordt nu gewacht op de bodemprocedure.

Provincie frustreert
Bodden adviseert veehouders van wie de
plannen gefrustreerd worden door een
provinciale verordening niet bij de
pakken neer te gaan zitten en te laten
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om
de provinciale besluiten door de rechter
te laten vernietigen. Zeker wanneer het
bestemmingsplan al strenge eisen stelt
aan uitbreiding, gaan aanvullende
provinciale eisen volgens hem in veel
gevallen te ver. <
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