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uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen 

[..........], te [............................], eiser,
gemachtigde: mr. R. de Kamper,

en 

het college van burgemeester en wethouders van [....................], verweerder. 

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: 
maatschap [...............], te [....................] 

Procesverloop 

Bij besluit van 29 april 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder aan maatschap 
[..............] (hierna: de maatschap) een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 
een mestopslag en pluimveestal voor biologische legkippen op het perceel [...............] te 
[...................] (hierna: perceel 14/16). 

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Verweerder heeft een verweerschrift 
ingediend. 

Op 7 juli 2020 heeft de rechtbank de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (hierna: de 
StAB) als deskundige benoemd. Op 20 oktober 2020 heeft de StAB een advies uitgebracht. 
In dit advies zijn de door verweerder en de maatschap gegeven reacties op het conceptadvies 
verwerkt. De maatschap heeft naar aanleiding van het StAB-advies nadere berekeningen 
over geur en fijnstof laten uitvoeren. Deze berekeningen zijn door verweerder beoordeeld en 
bij brief van 23 december 2020 in het geding gebracht. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 14 januari 202 l. Eiser heeft zich laten 
vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen 
door [................], [..................] en [..............]. De maatschap heeft zich laten vertegenwoordigen 
door [............], bijgestaan door [.................], werkzaam bij A.R. Bedrijfsontwikkeling B.V. 
(hierna: AR). [...........] en [.........], werkzaam bij de StAB, zijn ter zitting als deskundigen 
gehoord.
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Overwegingen 

Feiten/ eerdere besluitvorming 

1. De maatschap exploiteert op perceel 14/16 een rundvee- en varkenshouderij. Op 16 
december 1994 is aan de maatschap een vergunning op grond van de Wet milieubeheer
(hierna: Wm) verleend voor de navolgende dieraantallen: 32 stuks melk- en kalfkoeien
( ouder dan 2 jaar), 42 stuks vrouwelijk jongvee (tot 2 jaar), 15 vleesstieren (van circa 8 tot 24 
maanden), 180 gespeende biggen, 14 kraamzeugen, 54 guste en dragende zeugen, 2 dekberen 
en 735 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen. Verder zijn op perceel 14/16 twee 
landbouwwerktuigenbergingen, een werkplaats, een mestsilo en twee bedrijfswoningen 
aanwezig.

Vanwege nadien gewijzigde wetgeving is de inrichting van rechtswege onder de werking van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer komen te vallen en deze milieuvergunning is daarbij van 
rechtswege omgezet in een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (hierna: OBM). 

2. Eiser woont, tezamen met zijn ouders, in de (dubbele) woning op het perceel [.........] 2a 
te [.............]. De afstand van deze woning tot de dichtstbijzijnde gevel van de varkensstal 
bedraagt circa 90 meter. De afstand van deze woning tot de te bouwen pluimveestal bedraagt 
circa 150 meter.

Thans voorliggende besluitvorming 

3. De maatschap wil de bestaande rundvee- en varkenshouderij uitbreiden met een 
pluimveehouderij. Daartoe heeft de maatschap bij aanvraag van 16 juni 2017, nadien 
meerdere keren aangevuld, verweerder verzocht haar een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het bouwen van een mestopslag en pluimveestal voor biologische legkippen op perceel 
14/16. Dit betreft het houden van 18.000 biologische legkippen. De aanvraag ziet tevens op 
het wijzigen van het reeds vergunde veebestand. De aanvraag ziet in dat kader tevens op het 
houden van 20 zoogkoeien, 15 stuks vrouwelijk jongvee, 10 vleesstieren van 8 tot 24 
maanden, 5 vleeskalveren tot circa 8 maanden, 354 vleesvarkens en 30 schapen.

De aanvraag is aangepast naar aanleiding van overleg met de bewoners van het nabijgelegen 
perceel [.........], de ouders van eiser. Hierbij is de situering van de pluimveestal en mestopslag 
van de westzijde van het perceel verplaatst naar de oostzijde van het perceel. Ook is de 
omva11g va11 Je meslupslag gewijzigd van 120 m2 naar J 18 mL. 

De aanvraag ziet op de activiteiten 'bouwen', 'afwijken van het bestemmingsplan' en 
'beperkte milieutoets voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een 
meldingsplichtige milieu-inrichting (hierna: beperkte milieutoets)' als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder a, c en i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). 

4. Verweerder heeft zich in de ontwerp-omgevingsvergunning op de navolgende 
standpunten gesteld.

4.1. De activiteit 'bouwen' (van de pluimveestal en mestopslag) is getoetst aan de 
weigeringsgronden, neergelegd in artikel 2.10, eerste lid, van de Wabo. De bouw van de 
pluimveestal en mestopslag vindt plaats op gronden waarvoor het bestemmingsplan 
"Buitengebied [......]" (hierna: het bestemmingsplan) geldt. Deze gronden hebben daarin, 
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voor zover hier van belang, de bestemming "Agrarisch-1", waarbij binnen het bouwperceel
de functieaanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel niet grondgebonden
agrarisch bedrijf is opgenomen.

Het bouwplan is op twee onderdelen in strijd met het bestemmingsplan, wat resulteert in de
weigeringsgrond als bedoeld in artikel2.10, eerste lid, onder c, van de Wabo. Dat betreft het
grotendeels bouwen van de pluimveestal en mestopslag buiten het bouwvlak en het feit dat
de pluimveehouderij een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering heeft.

Door deze strijdigheden is niet alleen een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen'
maar tevens een omgevingsvergunning voor de activiteit 'afivijken van het
bestemmingsplan' vereist.

De overige weigeringsgronden van artikel2.10, eerste lid, van de Wabo zijn niet van
toepassing.

4.2. De maatschap heeft de vereiste omgevingsvergunning voor de activiteit'afivijken van
het bestemmingsplan' ook aangevraagd. Deze omgevingsvergunning kan worden verleend
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo. Op grond van
artikel 2.27 van de Wabo in samenhang met artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit
omgevingsrecht (hierna: Bor) is hiervoor een verklaring van geen bedenkingen (hierna:
wgb) van de gemeenteraad (hierna: de raad) vereist.

Op 28 juni 2018 heeft de raad een ontwerp-wgb afgegeven.

4.3. Ten aanzien van de activiteit 'beperkte milieutoets' heeft verweerder overwogen dat
de aanvraag behoort tot de categorieën van activiteiten als bedoeld in artikel 2.2a, eerste lid,
onder a tot en met i, van het Bor. Op grond van artikel 5.13b, eerste lid, van het Bor wordt
een omgevingsvergunning voor deze categorieën geweigerd indien het bevoegd gezag op
grond van artikel 7 .77, eerste lid, van de Wm heeft beslist dat een milieueffectrapport moet
worden gemaakt. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zodat geen milieueffectrapport hoeft te
worden gemaakt. Ter onderbouwing hiervan heeft verweerder aangevoerd dat de aanvraag
voldoet aan de normen voor gellr, geluid en f,rjnstof alsmede voldoet aan het Besluit
ammoniakemissie huisvesting veehouderijen. De weigeringsgrond als bedoeld in artikel
5.13b, eerste lid, van het Bor is daarom niet aan de orde, aldus verweerder.

Verder heeft verweerder overwogen dat de aanvraag tevens behoort tot de categorieën van
activiteiten als bedoeld in artikel2.2a,vierde lid, onder a,van het Bor. De hierbij behorende
weigeringsgrond is neergelegd in artikel 5.13b, zesde lid, van het Bor. Bij de aanvraag is een
rapportage van een fijnstof berekening op basis van ISL3a gevoegd. Hieruit blijkt dat de
jaargemiddelde concentratie voldoet aan de norm van 40 pglm3 en dat de daggemiddelde
concentratie van 50 pg/m' niet meer dan 35 keer per jaar wordt overschreden. Omdat de
aanvraag voldoet aan de noÍïnen voor frjnstof (PMl0), is er geen reden de gevraagde
omgevingsvergunning te weigeren.

5. Het onfwerpbesluit omgevingsvergunning (voor de activiteiten 'bouwen', 'afivijken
van het bestemmingsplan' en 'beperkte milieutoets') en de ontwerp-vvgb hebben vanaf 13
juli 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Eiser heeft een zienswijze ingecliend.
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5.1. Naar aanleiding van deze zienswijzeheeft.de maatschap de aanvraag aangevuld met
de activiteit het bouwen van een (gaas)omheining rondom het perceel en tussen de
uitloopvelden. De hoogte van deze afscheiding is 1,2 meter.

5.2. Ook is naar aanleiding van de zienswijze de ruimtelijke onderbouwing aangevuld.
Hierbij is in de ruimtelijke onderbouwing in de verschillende paragrafen aangegeven waar
aanvullingen zijn en zijn deze aanvullingen als een afzonderlijke paragraaf (5) opgenomen.
In deze aanvulling is, onder meer, opgenomen dat de aanvraagweliswaar zieï op het houden
van 18.000 biologische legkippen maar dat in eerste instantie 14.000 biologische legkippen
zullen worden gehouden. De reden hiervoor is dat de maatschap wel beschikt over voldoende
gronden om uitloopr.veiden voor 14.000 biologische legkippen te realiseren maar dat deze
oppervlakte niet toereikend is voor de uitloop van 18.000 biologische legkippen. Op het
moment dat de gevraagde omgevingsvergunning onherroepelijk is, zal de maatschap de extra
benodigde gronden (ongeveer I hectare; tot een totaal van T,2hectare) verwerven, worden
deze gronden omgeschakeld naar biologisch en zal daarna de feitelijke bedrijfsomvang
worden vergroot van 14.000 naar 18.000 biologische legkippen.

5.3. Voor zover de zienswijze betrekking heeft op de ontwerp-wgb heeft verweerder de
zienswijze voorgelegd aan de raad. De definitieve wgb is op 16 april2019 door de raad
verleend.

6. In het bestreden besluit van29 april 2019 heeft verweerder de gevraagde
omgevingsvergunning voor de activiteiten 'bouwen' (van een pluimveestal, mestopslag en
gaasomheining), 'afivijken van het bestemmingsplan' en 'beperkte milieutoets' verleend. De
aangevulde ruimteliike onderbouwing maakt deel uit van dit besluit.

Beoordeling van het beroep

Activiteit' afwij ken van het bestemm in esp lan'

7 . De realisatie van de pluimveestal en mestopslag zijn in strijd met het
bestemmingsplan, zodat een omgevingsvergunning voor de activiteit 'afwijken van het
bestemmingsplan' als bedoeld in artikel2.l, eerste lid, onder c, van de Wabo is vereist. Het
bestemmingsplan voorziet niet in een planregel om binnenplans te kunnen afivijken. Ook een
zogenaamde kruimelafivijking volstaat niet zodat een projectafivijkingsbesluit (als bedoeld in
artikel 2.72, eerste lid, onder a, onder 3,van de Wabo) moet worden genomen. Verder is de
vereiste wgb door de raad verleend. Dit is tussen partijen ook niet in geschil.

Dat de wgb zou zijn afgegeven onder een verkeerde voorstelling van zaken (omdat de
ruimtelijke onderbouwing nietjuist is), zoals eiser stelt, doet er niet aan af dat er een wgb is
verleend.

Verweerder heeft zich dan ook terecht bevoegd geacht om een omgevingsvergunning voor
de activiteit 'afwijken van het bestemmingsplan' te verlenen.

Of verweerder in redelijkheid van deze bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken, zal de
rechtbank hierna bespreken.

8. Van de hiervoor vermelde bevoegdheid kan op grond van artikel2.12, eerste lid,
onder a, onder 3, van de Wabo slechts gebruik lvorden gemaakt indien de vergunde activiteit
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niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een
goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Daarnaast geldt dat het bestuursorgaan bij zijn
besluitvorming over een aanvraag als hier aan de orde beleidsruimte heeft. Dat betekent
in dit geval dat verweerder de keuze heeft om zijn bevoegdheid tot afivijking van het
bestemmingsplan al dan niet te gebrr"riken. De bestuursrechter toetst of verweerder bij
afiveging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen

9. Eiser stelt dat de vergunde activiteit in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en
dat aan het besluit geen goede ruimtelijke onderbouwing ten grondslag ligt.

Ter onderbouwing hiervan heeft eiser meerdere gronden aangevoerd die hierna, geclusterd
en samengevat weergegeven, door de rechtbank worden beoordeeld.

10. Eiser stelt dat de aanwaag en de verleende omgevingsvergunning zien op het houden
van 18.000 biologische legkippen. Uit de aanvulling van de ruimtelijke onderbouwing blijkt
dat wordt onderkend dat de maatschap op dit moment te weinig grond heeft om voldoende
uitloopgebied te realiseren. Daarom zullen in eerste instantie 'slechts' 14.000 biologische
legkippen worden gehouden en zal in de toekomst, na grondverwerving, worden opgeschaald
naar 18.000 biologische legkippen. Eiser stelt dat deze nog te verwerven gronden niet zijn
meegenomen in het besluiwlak, zoals dat is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. Hierdoor
zal de uitbreiding van de uitloopweiden worden gerealiseerd op gronden waarvoor de

functieaanduiding 'grondgebonden agrarisch bedrijl niet geldt, wat in strijd is met het
bestemmingsplan. Ook wordt hierdoor het onjuiste beeld geschetst dat de pluimveehouderij
kleiner is dan feitelijk het geval is. Dit is in strijd met de rechtszekerheid, aldus eiser.

Verder stelt eiser dat Skal Biocontrole (hierna: Skal) optreedt als toezichthouder van de

biologische keten. Eiser stelt zich op het standpunt dat de maatschap eerst moet beschikken
over een Skal-certificaat en dat pas daarna de omgevingsvergunning had mogen worden
verleend. Immers, pas na de daadwerkelijke afgifte van een Skal-certificaat staat vast dat de
legkippen biologisch worden gehouden.

1 1. De rechtbank overweegt hierover het volgende

I 1.1. De rechtbank onderschrijft het standpunt van verweerder, neergelegd in het
verweerschrift, dat, conform de systematiek van het bestemmingsplan, een nadere
functieaanduiding enkel geldt voor het bouwperceel. Dat de functieaanduiding enkel
betekenis heeft voor het bouwperceel, blijkt ook uit de benamingvan deze aanduiding.
Immers, hierin wordt expliciet het bouwperceel genoemd. Dit betreft het deel van het perceel
waarbinnen (agrarische) beboulving is toegestaan (artikel 1.30 van de planregels). Een
dergelijke functieaanduiding geldt dan ook niet voor de buiten het bouwperceel gelegen
agrarische gronden/we i landen.

De nog te verwerven gronden hebben de bestemming "Agrarisch-1". Het gebruiken van
gronden met die bestemming als uitloopgebied voor kippen is bij recht toegestaan. De nadere
functieaanduiding 'grondgebonden agrarisch bedrijfl is niet vereist. Van strijd met het
bestemmingsplan is dan ook in zoverre geen sprake. Ook is de rechtszekerheid niet in het
geding.

11.2. Een Skal-certificaat kan pas lvorden afgegeven nadat een inspecteur ter plaatse heeft
geconstateerd dat het bedrijf aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Het afgeven van een
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Skal-certificaat voorafgaande aan de verlening van de omgevingsvergunning is reeds hierom
niet mogelijk. Uit de stukken blijkt dat de maatschap beschikt over een Skal-certificaat voor
de uitloopweiden op de gronden die zij reeds in eigendom heeft. Gelet op dit reeds afgegeven
certificaat en de overige door de maatschap aangeleverde gegevens, heeft verweerder zióh op
het standpunt kunnen stellen dat het aannemelijk is dat een Skal-certificaat voor de gehele
pluimveehouderij kan worden verkregen.

Ter zitting heeft verweerder desgevraagd meegedeeld dat het houden van biologische
legkippen is vergund. Indien wordt geconstateerd dat de legkippen op niet biologische wijze
worden gehouden, handelt de maatschap in strijd met de aan haar verleende
omgevingsvergunning en kan hiertegen handhavend worden opgetreden, aldus verweerder.

I I .3. De in dit kader aangevoerde beroepsgronden slagen niet.

12. Eiser stelt dat de financiële uifvoerbaarheid enkel is gesteld maar niet inzichtelijk is
gemaakt. Ter zitting heeft eiser hieraan toegevoegd dat hij van de eigenaren van de gronden
die de maatschap nodig heeft om de uitloopweiden te verruimen (waardoor er 18.00ó in
plaats van 14.000 biologische legkippen kunnen worden gehouden) heeft vernom en dat zij
niet met de maatschap willen samenwerken.

13. De rechtbank overweegt hierover het volgende.

13 . 1 . Op grond van artikel 5 .20 van het Bor in samenhang met artike I 3 .1 .6, eerste lid,
aanhef en onder f, van het Besluit ruimtelljke ordening (hierna: Bro), moet in de ruimtelijke
onderbouwing inzicht worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan.

Volgens de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(hierna: de Afdeling) kan in het kader van een procedure tegen een omgevingsvergunning
een betoog datziet op de uiwoerbaarheid van het project, waaronder ook de finanóieel-
economische uitvoerbaarheid is begrepen, slechts leiden tot vemietiging van het bestreden
besluit indien en voor zover het aangevoerde leidt tot de conclusie dat verweerder op
voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het project niet kan worden uitgevoórd. Het
is in eerste instantie aan vergunninghoudster om te beoordelen ofzij het projeci kan
uitvoeren en of dit voor haar rendabel is. Als voorbeeld verwijst de rechtbank naar de
(eveneens door verweerder aangehaalde) uitspraak van de Afdeling van 1 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:20 1 8:2544.

13 '2. In deze zaak is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen dat de financiële
uitvoerbaarheid van de ger,venste bedrijfsontwikkeling geheel voor rekening en risico van de
initiatiefnemer (oftewel de maatschap) komt en dat een planschadeverhaalsovereenkomst is
gesloten. In de aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing is verwoord dat de huidige
uitbreidingsplannen worden gedaan met het oog op het toekomstbestendig maken vàn het
bednjf, zodat het familiebedrijf (dat al sinds de 14" eeuw op perceel 14116 wordt gerund) ook
voor de nieuwe generatie bestaansrecht behoudt. Ook is in deze aanvulling verwoórd dat de
financiering is gebaseerd op 14.000 legkippen zodat de pluimveehouderij (ook) rendabel is
als er in de stal 14.000 (in plaats van de vergunde 18.000) legkippen komen.

Ter zitting heeft de maatschap desgevraagd meegedeeld dat de bewuste grondeigenaren de
intentie hebben uitgesproken om met de maatschap samen te werken. Met het oóg op het
kostenaspect zijn nog geen daadwerkelijke stappen gezet om cleze gronden te venveiven.
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Naar het oordeelvan de rechtbank is niet gebleken van omstandigheden aan de zijde van de
maatschap die verweerder op voorhand hadden moeten doen inzien dat het project niet
uitvoerbaar is.

Gelet hierop ziet de rechtbank geen aanleiding voor het oordeel dat verweerder op voorhand
in redelijkheid had moeten inzien dat het project niet kan worden uitgevoerd.

Deze beroepsgrond slaagt niet.

14. Eiser stelt dat hij vreest voor aantasting van zijn woon- en leefklimaat omdat
verweerder onvoldoende rekening heeft gehouden met het aspect volksgezondheid. Dit klemt
met name omdat eiser een beperkte longcapaciteit heeft en vatbaar is voor ontstekingen. Ter
onderbouwing van dit standpunt heeft hij verwezen naar de Brochure Veehouderij en
Gezondheid (waarin is verwezen naar een VGO-onderzoek) en de reactie daarop van de
minister bij brief van I juni 2017.

15. De rechtbank overweegt hierover het volgende.

15 .l . Zoals de Afdeling meermalen heeft overwogen (onder meer de uitspraak van 27
februari 2019,ECLI:NL:RVS:2019:644) ligt het op de weg van degene die zich beroept op
het bestaan van een risico voor de volksgezondheid, waaronder vrees voor endotoxinen, aan
de hand van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten aannemelijk te maken dat de
door verweerder gehanteerde toetsingskaders niet toereikend zijn.

15.2. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 7 augustns 2019,ECLL:NL:RVS:2019:2713,
geoordeeld dat het RlVM-rapport 'Veehouderij en Gezondheid van Omwonenden' uit 2016
geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten bevat. Reeds hierom is de verwijzing
van eiser naar dit rapport tevergeefs.

Verder stelt de rechtbank vast dat in de Reactienota zienswijze en in de ruimtelijke
onderbouwing en de aanvulling hierop uitvoerig is ingegaan op het aspect volksgezondheid.
Hierbij is onder meer verwe zen naar vervolgonderzoek in het kader van VGO-onderzoeken
(te weten het deelrapport "Longontsteking in de nabijheid van geiten- en
pluimveehouderijen") dat op 22 oktober 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd. In de
begeleidende brief, die aan de ruimtelijke onderbouwing is gehecht, wordt gemeld dat de
eerder gevonden associatie tussen het wonen in de br,rurt van een pluimveehouderij en een
verhoogd risico op longontsteking na 2014 niet zichtbaar is.

Ook stelt de rechtbank vast dat in de ruimtelijke onderbouwing staat verwoord welke
maatregelen er door de maatschap in het kader van de volksgezondheid zullen lvorden
getroffen.

Gelet op vorenstaande oordeelt de rechtbank dat verr,veerder zich in redelijkheid op het
standpunt heeft kunnen stellen dat het aspect volksgezondheid niet aan het verlenen van de
omgevingsvergunning voor de activiteit'afwijken van het bestemmingsplan' in de weg staat.

15.3. Deze beroepsgrond slaagt niet

16. Eiser stelt dat hij vreest voor aantasting van zijn woon- en leefklimaat door de emissie
van fijnstof vanuit de pluimveehouderij. Hij stelt dat verweerder zijn standpunt hierover niet
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heeft mogen baseren op de door AR uitgevoerde berekeningen. Ter onderbouwing van dit
standpunt heeft eiser, samengevat weergegeven en voor zover thans nog van belang,
aangevoerd dat het waarschijnlijk is dat een biologisch gehouden kip meer fijnstof uitstoot
dan een niet-biologisch gehouden kip, dat de fijnstofemissie vanaf de vrije uitloop niet is
berekend en dat de norm van25 plm3 PM2,5 niet is onderzocht.

De beroepsgrond - dat betwijfeld wordt of de pluimveestal toereikend is voor de huisvesting
van biologische legkippen (gelet op het gebrek aan m2 in deze stal) zodat de soepelere norm
ten aanzien van fijnstof niet van toepassing is - heeft eiser ter zitÍingingetrokken.

17. De rechtbank heeft de SIAB verzocht haar nader te adviseren over de fr.1*nstofemissie.
De SIAB heeft op 20 oktober 2020 het gevraagde advies uitgebracht.

18. De SIAB heeft zich, samengevat weergegeven en voor zover thans nog van belang, op
de navolgende standpunten gesteld.

I 8. I ' De gronden waarop de uitloop wordt gerealiseerd, hebben een dusdanige technische en
functionele binding met de pluimveestal dat deze gronden tot de inrichting geiekend moeten
worden. Dit betekent dat voor de beoordeling van de f,rjnstofemissie de uitloop meegenomen
zou moeten worden. Om te komen tot een bijdrage vanuit de uitloop is het noodzakelijk om
hierover een juiste inschatting te kunnen maken, bijvoorbeeld in de vorm van een
emissiewaarde. De Universiteit van Wageningen (hierna: WUR) heeft in november 2018 een
rapport (getiteld: "Mogelijkheid vaststellen emissies biologische pluimveehouderij"; Rapport
l1 19) gepubliceerd. Volgens dit rapport is een emissiewaarde voor fijnstof bij vrije uitloop
niet vast te stellen.

De WUR doet sinds 2018 onderzoek naar verschillen in emissies tussen biologische
pluimveehouderijen en traditionele pluimveehouderijen. De resultaten van dit onderzoek zijn
nog niet openbaar beschikbaar; de rapportage zal binnenkort worden gepubliceerd door het
ministerie van I&'W.

18.2. De bijdrage van fijnstof vanuit de stallen van de gehele veehouderij voldoet
ruimschoots aan de wettelijke grenswaarde. Toetsing van het rekenmodel heeft uitgewezen
dat enkele invoergegevens onjuist zijn maar dat de afwijking ten opzichte van de
gecorrigeerde berekening beperkt is. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie
fijnstof (PM I 0) bedraagt 40 y:'g,lm3 en het maximum aantal overschr[jdingsdagen heflraagt 1 5
dagen. De berekende waarden voor de woning van eiser bedragen 17,32 1tg/m3 en 7
overschrijdingsdagen en voldoen daarmee ruimschoots aan de grenswaarden. Uitgaande van
de berekende concentratie PMl0 van 17,32 pglm3 is de kans (op basis van een door het
RIVM in2015 uitgevoerd onderzoek) dat de bijdrage PM2,5 ter plaatse van eisers woning
meer dan 19 pglm3 bedraagt minder dan IYo. De wettelijke grensrvaarde voor PM2,5
bedraagt 25 p{m3. De SIAB concludeert dat de kans dat de r,vettelijke grenswaarde voor
PM2,5 wordt overschredenzeer beperkt is.

Bij deze berekeningen en de hierop gebaseerde conclusies heeft de SIAB een tweetal
kanttekeningen geplaatst. Ten eerste is geen rekening gehouden met de emissie uit de
uitloopopeningen, terwijl die wel een belangrijke invloed kunnen hebben in de berekening
van de fijnstofbelasting van de omgeving. Ook is niet bekend wat de gevolgen zijn voor de
emissie uit de totale stal bij het veranderen van de oppervlakteverhouding tussen roostervloer
en strooiselvloer in de situatie met 18.000 legkippen. Ten tweede is door het buiten
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beschouwing laten van de emissie door de warmtewisselaar en vanuit de uitloopopeningen,
geen volledig beeld gegeven van de geuremissie van de pluimveestal en is de geurbelasting
op de r,voning van eiser dus niet goed vastgesteld.

19. Naar aanleiding van de door de StAB geplaatste twee kanttekeningen, heeft de
maatschap door AR nieuwe berekeningen laten uitvoeren. Deze berekeningen zijn door
verweerder gecontroleerd en akkoord bevonden.Deze berekeningen en de daarop gebaseerde
conclusies zijn op 23 december 2020 in het geding gebracht.

Verweerder concludeert dat ruimschoots wordt voldaan aan de gestelde grenswaarden voor
fijnstof, zelfs indien wordt uitgegaan van een (soort van) worst-case situatie.

Wat betreft geur heeft verweerder geconcludeerd dat ruimschoots wordt voldaan aan de
grenswaarden voor geur.

20. Ter zitting heeft de rechtbank de StAB gevraagd te reageren op de nieuwe
berekeningen voor zover deze zien op het aspect fijnstof. Hierbij heeft de rechtbank
aangegeven dat, omdat het aspect geur niet door eiser is aangevoerd, de nieuwe
geurberekeningen geen deel uitmaken van het door de rechtbank te beoordelen geschil

De StAB heeft hierop meegedeeld dat de door haar geplaatste kanttekeningen zijn
meegenomen in de nieuwe berekeningen. De StAB heeft verder meegedeeld dat enkele
invoergegevens zijn gewijzigd ten opzichte van de eerdere berekeningen en dat de reden
hiertoe haar niet duidelijk is. Hierbij heeft de StAB aangegeven dat deze gewijzigde invoer
wellicht geen gevolgen heeft voor de getrokken conclusies. AR heeft ter zitting een
toelichting gegeven. De StAB heeft hierop meegedeeld dat de (toegelichte) berekeningen
voor haar nu duidelijk zijn.

21. Eiser heeft ter zitting meegedeeld dat hij geen fouten in de nieuwe berekeningen heeft
kunnen vinden, dat hij zich aansluit bij het oordeel van de StAB en zich refereert aan het
oordeel van de rechtbank.

22. De rechtbank overweegt hierover het volgende.

22.1. Uithet advies van de StAB blijkt dat de bij het bestreden besluit gevoegde
berekeningen over de emissie van fijnstof de daarop gebaseerde conclusies niet (geheel)
kunnen dragen. Het bestreden besluit bevat daarom zowel een motiveringsgebrek als een
zorgvnldigheidsgebrek. Het bestreden besluit is dan ook in strijd met de artikelen 3:2 en3:46
van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Ar,vb) en de rechtbank zal het bestreden besluit
vernietigen. Vanwege de onlosmakelijke samenhang fussen de vergunde activiteiten ziet
deze vernietiging op het gehele bestreden besluit.

Nu de ontbrekende berekeningen hangende de beroepsprocedure alsnog zijn verricht, zal de
rechtbank beoordelen ofde rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand
kunnen worden gelaten. Daartoe wordt beoordeeld of het bestreden besluit, met
inachtneming van de alsnog uitgevoerde berekeningen, rechtmatig is, Dit betreft een
zogenaamde ex nunc beoordeling.

22.2. Gelet op deze berekeningen, de nadere toelichting ter zitting van AR en de door StAB
gegeven reactie hierop, oordeelt de rechtbank dat verweerder zich in redelijkheid op het
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standpunt heeft kunnen stellen dat het door eiser in beroep aangevoerde aspect fijnstofniet
aan het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit'afwijken van het
bestemmingsplan' in de weg staat.

Activiteit 'bouwen'

23. Eiser stelt dat de vergunde afrastering een hoogte heeft van 1,2 meter. Dit is veel te
laag om kippen (met niet-gekortwiekte vleugels) binnen de uitloopweiden te houden. De
hoogte van de afrastering moet volgens eiser minimaal 2 meter bedragen, wat in strijd is met
artikel 3 .2.2, sub b, van de planregels.

24. De rechtbank overweegt hierover het volgende.

24.1. Artikel2.l0, eerste lid, van de Wabo bepaalt, voor zover hier van belang, dat voor
zover de aanvraag betrekking heeft op de activiteit 'bouwen' als bedoeld in artikel 2.l, eerste
lid, onder a, van de Wabo, de omgevingsvergunning wordt geweigerd indien de activiteit in
strijd is met het bestemmingsplan.

24.2. Yerweerder moet een beslissing nemen op de aanvraagzo deze bij hem is ingediend.
De aanvraag zieÍ op het realiseren/bouwen van een afrastering/erfafscheiding met een hoogte
van 1,2 meter. Dit is in overeenstemming met artikel 3.2.2, onder b, van de planregels,
waarin is bepaald dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 1,5 meter mag
bedragen. Dit is tussen partijen ook niet in geschil. Dat eiser van mening is dat een
erfafscheiding met een hoogte van 1,2 meter ontoereikend is en dat een erfafscheiding van 2
meter is vereist, betekent niet dat bij de toetsing van de aanvraag moet lvorden uitgcgaan van
een niet aangevraagde hoogte van 2 meter. Dit zou immers betekenen dat verweerder de
aanvraag verlaat, hetgeen niet is toegestaan.

Deze beroepsgrond slaagt daarom niet.

Activiteit'beperkte milieutoets'

25. Alvorens de rechtbank de beroepsgronden die betrekking hebben op deze activiteit
inhoudelijk zal beoordelen, bakent de rechtbank deze beroepsgrond als volgt af.

25.1. Eiser stelt dat sprake is van een activiteit die nadelige milier,rgevolgen kan hebben.In
het beroepschrift heeft hij aangevoerd dat dit de aspecten fijnstof en volksgezondheid betreft.

Eiser heeft ter zitting meegedeeld dat het aspect geur weliswaar niet door hem is genoemd in
het beroepschrift maar dat dit ingelezen kan worden bij de beroepsgrond dat verweerder een
milier.reffectrapport had moeten eisen.

25.2. De rechtbank overweegt hierover dat eiser in zijn zienswijze gronden die zien op het
aspect geur heeft ingebracht. Deze grondenzijn besproken in de Reactienota zienwijze en
zijn inhoudelijk r,veerlegd. In beroep heeft eiser geen gronden ingediend die zien op het
aspect geur. Ook heeft eiser niet inhoudelijk gereageerd op de door verweerder ingebrachte
nieuwe geurberekeningen. Pas ter zittingen nadat de rechtbank partijen had gewezen op het
feit dat het aspect geur niet ter beoordeling voorligt, heeft eiser meegedeeld dat hij dit r.vel
heeft beoogd. Naar het oordeelvan de rechtbank betreft dit een uitbreiding van het geding in
een dermate laat stadium van de procedure (te weten ter zitting en nadat de StAB aan de
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rechtbank een advies heeft uitgebracht) dat dit in strijd is met een goede procesorde.

De rechtbank zal zich dan ook beperken tot de aspecten fijnstofen volksgezondheid.

26. De rechtbank overweegÍ hierover het volgende

De aanvraag behoort tot de categorieën van activiteiten als bedoeld in artikel2.2a, eerste lid,
onder e en f, van het Bor. De hierbij behorende weigeringsgrond is neergelegd in artikel
5.13b, eerste lid, van het Bor. De aanvraàg behoort tevens tot de categorieën van activiteiten
als bedoeld in artikel 2.2a,vierde lid, onder a,van het Bor. De hierbij behorende
weigeringsgrond is neergelegd in artikel 5.13b, zesde lid, van het Bor.

De rechtbank zal de twee van toepassing zijnde weigeringsgronden hierna afzonderlijk
bespreken.

27. Uit de jurisprudentie volgt dat voor het oordeel dat verr,veerder de gevraagde OBM
met toepassing van artikel 5.13b, eerste lid, van het Bor had moeten weigeren omdat hij een
milieueffectrapport had moeten eisen, slechts aanleiding bestaat indien het maken van een
milieueffectrapport noodzakelijk moet worden geacht vanwege belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu die de gevraagde wijziging van de inrichting kan hebben. Daarbij
dienen de milieugevolgen van de inrichting in de reeds vergunde situatie als uitgangspunt te
rvorden genomen. De vraag of de inrichtingzal kunnen voldoen aan de daarvoor geldende
milieuregels kan niet worden gelijkgesteld met de vraag of zich belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen voordoen die nopen tot het maken van een
milieueffectrapport. De rechtbank verwijst als voorbeeld naar de uitspraak van de Afdeling
van I I september 20 19, ECL\:NL:RVS :20 I 9 :3 1 09.

Verweerder heeft de milieugevolgen van de gevraagde OBM voor het aspect fijnstof
berekend op basis van ISL3a. Zoals hiervoor reeds is overwogen heeft de StAB deze
berekeningen gecontroleerd en geconcludeerd dat de bijdrage van fijnstof vanuit de stallen
van de gehele veehouderij ruimschoots voldoet aan de wettelijke grenswaarde. Hierbij is de
kanttekening gemaakt dat geen rekening is gehouden met de emissie vanuit de
uitloopopeningen en dat de gevolgen voor de emissie - bij verandering van de
oppervlakteverhouding tnssen roostervloer en strooiselvloer in de situatie met 18.000
legkippen - niet bekend zijn. Deze berekeningen heeft verweerder alsnog laten uitvoeren en
hieruit volgt dat ruimschoots lvordt voldaan aan de r,vettelijke grenswaarde voor fijnstof. Nu
er (nog) geen emissiewaarden zijn voor fijnstof bij vrije uitloop, kan de emissie van frjnstof
vanuit de uitloopweiden niet lvorden berekend.

Ex nunc oordelend is er daarom geen grond voor het oordeel dat verweerder had moeten
aannemen dat de gevraagde OBM, wat betreft het aspect fijnstof, belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu kan hebben.

Ditzelfcle geldt voor het aspect volksgezondheid. Ter onderbouwing hiervan verwijst de
rechtbank naar overweging 15 van deze uitspraak.

Gelet op vorenstaande oordeelt de rechtbank dat er geen grond is voor het oordeel dat
verweerder het maken van een milieueffectrapport noodzakelijk had moeten achten vanwege
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, De lveigeringsgrond zoals neergelegd in
artikel 5.13b, eerste lid, van het Bor is dan ook niet van toepassing.
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De in dit kader aangevoerde beroepsgronden slagen niet.

28. Artikel 5.13b, zesde lid, van het Bor bepaalt dat de OBM wordt geweigerd indien niet
aan de grenswaarden voor frjnstof (PM10) kan worden voldaan.

Uit het advies van de SIAB en de nadien uitgevoerde berekeningen blijkt dat aan deze
grenswaarden ruimschoots kan worden voldaan. Ex nunc oordelend is deze weigeringsgrond
eveneens niet van toepassing.

De in dit kader aangevoerde beroepsgronden slagen niet.

Samenvattend

29. Het beroep is gegrond, omdat het bestreden besluit een zorgvuldigheids- en een
motiveringsgebrek bevat. De rechtbank vernietigt daarom het bestreden besluit.

30. De rechtbank ziet aanleiding de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit
in stand te laten, omdat deze gebreken hangende beroep zijn hersteld en de alsnog
uitgevoerde berekeningen de besluiworming kunnen dragen.

3l. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat
verweerder aan eiser het door hem betaalde griffierechtad€ 174,- vergoedt.

32. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiser gemaakte proceskosten. Deze
kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € I .068,- ( I punt voor het indienen
van het beroepschrift en I punt voor het verschijnen ter zíÍíing, met een waarde per punt van
€.534,- en een wegingsfactor l).
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Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt het bestreden besluit;
- bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit geheel in stand

blijven;
- draag! verweerder oq het betaalde griffierecht van€ 174,- aan eiser te vergoeden;- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van €1.06g,-.

Deze uitspraak is gedaan door mr. w.J.B. cornelissen, voorzitter, en mr. J.w.M. Bunt en
mr. B.A.J' Haagen, leden, in aanwezigheid van mr. A.E.M. Lever, griffier, op 

Z B JAN Z0z1

De uitspraak wordt openbaar gemaakt op de eerstvolgende donderdag na d,ezedatum.

Afschrift verzonden aan partijen op: Z 0 JAN Z0?l

(

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad vÀ State. Als À'oger
beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter *oá"n
verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het ophóffen of wijzigen van
een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.
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