
uitspraak 

l. 

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND 

Zittingsplaats Groningen 

Bestuursrecht 

zaaknummer: LEE 19/2084 

uitspraak van de meervoudige kamer van 19 oktober 2022 in de zaak tussen 

(eiseres)
(gemachtigde: mr. S. van Gent),

en 

het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslan, verweerder. 

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: (derde-belanghebbende) te (plaats).

Procesverloop 

Bij besluit van 18 april 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder (vergunninghouder) 
een omgevingsvergunning verleend voor het verplaatsen en realiseren van bouwwerken en 
voorzieningen ten behoeve van een 
co-/mestvergistingsintallatie op het perceel (adres) te (plaats).

Eiseres heeft bij brief van 28 mei 2019 tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 

De rechtbank heeft aanleiding gezien een deskundige, de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak ( de StAB) te benoemen teneinde de rechtbank van advies te dienen. Op 
4 mei 2020 heeft de StAB de rechtbank van advies voorzien. Partijen zijn in de gelegenheid 
gesteld om op dit advies te reageren. Eiseres en verweerder hebben van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt. De StAB heeft bij rapport van 5 augustus 2020 op de reacties gereageerd. 

Op 16 april 2020 heeft verweerder een verweerschrift ingediend, 

De rechtbank heeft de zaak ter zitting van 16 juni 2022 behandeld. Eiseres is verschenen, 
bijgestaan door haar gemachtigde. Voor verweerder zijn (gemachtigde 1), (gemachtigde 2), 
(gemachtigde 3), (gemachtigde 4), (gemachtigde 5), (gemachtigde 6), (gemachtigde 7) 
verschenen, Voor belanghebbende zijn (gemachtigde 1) en (gemachtigde 2) verschenen. 

Overwegingen 
De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

1.1. Vergunninghouder drijft een melkveehouderij met een 
co-/mestvergistingsinstallatie op het perceel (adres) te (plaats).

1.2. Op 20 februari 2010 is aan vergunninghouder een revisievergunning ingevolge de Wet 
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tnilietrbeheer verleend voor een melkrundveel-roLrderij. Ondercleel hiervan r,vas toen al ee1r
co-/tnestvergistingsinstallatie. Op 12 maart 2014 is een veranderingsvergunning verleend
voor otrder andere lret realiseren van bouwr,verken en voorzieningen ten tehoeve van cle
bestaande co-/tnestvergistingsinstallatie. De wijziging betrof oncler meer het realiseren van
een (digestaat)drooginstallatie rnet geïntegreerde mestscheider, een 3-traps luchtrvasser voor
alzttigert en reinigen van lucht uit de drooginstallatie en voorzieningen voor het afzLrigen en
reitrigen van lucht uit de hydrolysesilo en de verdringingslucht Lritde co-producten.idd"lt
een biofilter.

1.3. B'j de thans ingediende aanvraag blijft de veehoLrderijtak ongewijzigcl (180 stuks melk-
eri kalfkoeien, I I 5 strtks vrolnvelijk rundve e Íot 2jaar en 5 0 schapen or-rder dan I jaar
inclLrsief, lammeren tot 45 kg). De omgevingsvergunning ziet op Àet verplaat..r1 

"i1realiseren van nieulve installaties voor cle co-/rnestvergister: de hydrolyiesilo, co-
productensilo etr de digestaatdroger r,vorden nu afgezogen door een te plaatsen (3-traps)
itrchtreinigirtgstechniek; elt cie drgestaatdroger r,vordt op een andere loCatie geplaatst àan in
2014 is vergttnd. De lttchtrvasser r,vordt verplaatst, waarbij het ernissiepunt wordt gewijzigcl
van 3 ureter van 7,8.meter hoogte.

1.4. Bij het bestreden besluit heeft verweerder vergunning verleend voor de volgende
activiteiten:
- het bourven van een bouwlverk;
- harrdelen in strijd met regels van rLrirntelijke ordening;
- l-ret oprichtetr, veraudet'en of verandel'en van de werking en het in werking hebben van een
inrichting.

1.5. Eiseres heeft tegen dit besluit beroep ineesteld.

2.1. Ingevolge artikel2.l, eerste lid, onder a, c en e, van de Wet algemene bepalingel
orngevingsrecht (Wabo), is lret verboden zonder omgevingsvergunning een pio-jeciuit te
voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat irit:
a. het boulven van een bouwwerk,
c: lret gebruiken van gronden of bour,vr,verken in strijd met een bestemmingsplan.
e. het opricllten, het veranderen of veranderen van de r.verking of het in *"rking hebben van
een inrichting of mijnbouwwerk.

Ingevolge arlikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3o, kan de omgevingsvergunning
voor zover de aatrvraag betrekking heeft op eeu activiteit als bedoeld in arlikel 2.1, eerste
lid, onder c, slechts worden verleend in strijd uret het bestemnringsplan, indien de activiteit
niet in strijd is met een goede ruitntelijke oiclening en de rnotivering van het besluit een
goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Ingevolge artikel2.l4, derde lid van de Wabo, kan een omgevingsvergunniug vooreel
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, slechts in het belang van cle
beschenning van het milieu r,vorden ger.veigercl.

2.2. Yoor genoemd perceel gelden de bepalingeu varl het bestemrningsplan Birtengebied
Dongeradeel, herziening 201 5. De gronden \,vaarop de aanvraag ziet hebben de besternming
"Agrarisch", met functieaanduidingen "grondgebonden agrarisch bedrijf' en
"mestvergister".
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3.1. Eiseres stelt zich op het.standpunt dat de vergunning ten onrechte is verleend. B11 de
inrichting is sprake van een verhouding van verwerking van ongeveer 53,2yo eigen mest en
46,\yo verlverking van mest van elders. Op grond van het bestemmingsplan kan als
agrarische nevenactiviteit slechts mestverwerking worden toegestaan als de verhouding
eigen mest en mest van elders 60%-40% is.

3.2. Verweerder is van mening dat er thans geen sprake is van een wijziging in de doorvoer
van de hoeveelheden mest. ln de aanvraag van 2013 is ook aangegeven dat de hoeveelheid
eigen mest 6.650 ton en rnest van derden maximaal 5.850 ton zou bedragen. Doordat deze
situatie destijds is vergund is verr,veerder van mening dat sprake is van vergunde rechten.
Verweerder stelt zich op het standpunt dat de situatie aangemerkt kan r,vorden als een
energiebedrijf niet agrarisch (categorie D). Omdat de doorvoer niet wijzigt ten opzichte van
de bestaande situatie, de productie niet wordt veranderd of vergroot, is er volgens
verweerder geen sprake van strijd met een goede ruimtelijke ordening.

3.3. Op grond van artikel3.4 van de planregels geldtvoorde bestemming" agrariscl'r" dat
tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming in ieder geval
r.vordt gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de plaatsing vatl een
mestvergistirrgsinstallatie of een doarmcc gclijlt tc stcllcn boulvlvcrk, tcnzij tcr plaatsc r,'an
de aanduidirrg "specifieke vorm van agrarisch - rnestvergister" of gebruik dat na afwijking is
toegestaan;

Op grond van het bepaalde in artikel 3.5.1. van de planregels kan met een
omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.4. onder a in die zin dat
de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met het vergisten van mest en
lret verhandelen van de daarbij vrijkornende energie met de daarbij behorende bebouwing,
mits:

het bedrijf voor minimaal 60% gebruik maakt van mest aÍkomstig van het eigerr
bedrijf;
de grondeh teï plaatse zijnvoorzien van een bouwvlak gelegen binnen een
bour.vperceel;

de aangrenzende (agrarische) bedrijven niet in hurr ontrvikkelingsmogelijkheden
worden beperkt;
er sprake is van een agrarisch bouwperceel dat gelegen is aan een weg die berekend
is op zwaaÍ verkeer;
geen onevenredige afbreuk rvordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en
landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden.

3.4. De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschiI is dat er sprake is van een

doorvoer van eigen mest in een verhouding die niet voldoet aan het vereiste van artikel 3.5.1
van het bestemmingsplan. Op grond van deze bepaling kan derhalve geen toestemming
vi'orden verleend voor de mestvergister. De rechtbank stelt voorts vast dat verweerder
niettemin van oordeel is dat de thans aangevraagde situatie vergund moet worden omdat dit
bij verlening van de veranderingsvergunning in2014 al bekend lvas en daarmee destijds al
was vergund.

3.5.l.Devergunningdieop 12maart20l4aan belanghebbendeisverstrektisonderwerp
geweest van geschil. Eiseres heeft ook hiertegen destijds beroep ingesteld. Deze rechtbank
heeft het geschil behandeld ter zitting van 3 oktober 2014. De rechtbank heeft op 14
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novenrber 20 [4 een tussenuitspraak gedaan, en uiteindelijk op l9 oktober 20 I 5,
EC LI :N L : RBNN E:20 I 5 :4882 einduitspraak gedaan in het geschil.

3.5.2. Eén van de onderr,verpen van geschilr.vas destijds de stelling van eiseres dat de
ornvarrg en schaalvan de installatie zodanig zrjndatdie installatie niet past bij het lpndetijke
karakter en de agrarische functie van het gebied. Zij twijfelde aan cle g"g.u.ni in d"
aarrvraag dat rninimaal 60%o van de mest afkornstig zal zijn van het eigen bedrijf van de
vergunn inghouder.

3 .5 .3 . De rechtbank [eidt uit de uitspraak van I 9 oktober 20 I 5 af dat verrveercler daar
uitgebreid verlveer op heef,t gevoerd. [n de uitspraak is opgenomen clat verlveerder daarover
destijds het volgende heeft gesteld: "Een mestvergistingsinstallatie r,vordt in het
bestetrtmingsplan (nieur,v) alleen toegestaan als nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf;
Itieraan wordt invulling gegeven door de eis clat 60Yo vancle rnesi die iride vergister worclt
-^Í--l- -t - d
BËuraulll',alKLltllstlglsValllletelgenbedrUI.UetotalelnputVandezevergisterZou 12.500
ton tnoeten zijn, 'uvaardoor er 7.500 ton eigen mest benodigd zou zijn. Irr het onderhavige
geval kan met het vergunde aantal koeien en jongvee aan die eis r,vorclen volclaan; indien
ook de schapenmest wordt ingebracht zalltet percentage rlest hoger zijn. Of de norm van
60% eigen rnest gehaald ,,vordt, is aflrankelijk van de feitelijke situatie hetgeen een zaak is
van toezicltt en harrdhaving."

3.5.4' Eén etr ander heeft de rechtbank destijds tot de volgencle beoordeling geleid: .,Voorts
betrekt de rechtbank bij haar oordeel dat in de ruirntelijke onclerboLrwing aáÁluiting is
gezocht bij de (gebnriks)regels voor urestvergistingsinstallaties uit het bestemmingsplarr
(nietrw), r,vaarotrder ook de 60Vo-regel.ln de reactienota heeft verweercler benadrLkt dat die
regel in het onderhavige geval van toepassing is. De rechtbank stelt vast dat in de
revisievergttnning onder t'treer de ornvang van de veestapel en de capaciteit van cle clestijds
vergunde mestvergistingsinstallatie (12.500 torr mest en 12.500 ton cosubstraten) is
opgenomen. Nu het bouwplan geen r,vijziging van die veestapel en die verwerkirigscapaciteit
tot gevolg heeft, heeft venveerder zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stÉlten dat
het bedrijf aan de 60Yo-regel zal kunnen voldoen."

3.5.5. Uit bovenstaande concludeert de rechtbank dat cle 60-40 regelal eerder onclerr.verp
van geschil is geweest en dat hierbij destijds door venuveerder is aangevoercl dat aan deze eis
zal worden voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan, zo begrijpt dó rechtbank , zal daarop
worden toegezien en gehandhaafd. Eiseres noch verweerder Àeeiï hoger beroep ilgesteld
tegen de aangehaalde uitspraak van deze rechtbank, zodat het ov"rnuóge1re in rechÉ
vaststaat. Daarmee is naar liet oordeeI de stelling val] ver\,veerder dat de sitLratie 53yo-46vo in
2014 is vergund, rechtens onjLrist.

3'5.6. Bovenstaande breltgt de rechtbank tot de conclusie dat de stelting van verrveerder dat
het bour,vplan niet in strijd is met een goede rurirntelijke ordening, een Jraagkrachtige
rnotivering ontbeert. [mmers, de ruirntelijke onderbourving is gestoeld op de aannÀe dat er
geen sprake is van verandering van de productie, geen extra verkeersbewegingen en er al
met al geen negatieve effecten teu opzichte van de vergunning uit 2014 onistaan. Deze
stelling is daarmee onjLrist. Het bestreden beslLrit komt daarom voor vernietiging i1
aanmerking.

4- De rechtbank ziet geen mogelijk voor het toepassen van artikel 8:5la van de Ar.vb. Nu
vaststaat dat de thans aangevraagde situatie afwijkt van de vergunde situatie zal verweerder
zich eerst moeten uitlaten over de vraag of het thans aangevraagde vergund kan en moet
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worden. Indien verweerder van mening is dat dit vergund moet worden, zal nadet onderzoek
moeten worden gedaan naar de impact van de bedrijfsvoering op de omgeving en zal nader
onderbouwd moeten worden waarom die situatie niet in strijd is met een goede nrimtelijke
ordening. De rechtbank ziet daarom thans ook geen aanleiding om de overige
beroepsgronden te bespreken.

5. Het beroep is gelet op bovenstaande overwegingen gegrond. De rechtbank zal het
bestreden besluit vernietigen en terugwijzen.

6. Aangezien het beroep gegrond is dient verweerder het betaalde griffierecht aan eiseres
te vergoeden. Dit is voor eiseres een bedrag van€, 174,-.

7. De rechtbank ziet aanleiding verweerder te veroordelen in de proceskosten die eiseres
heeft moeten maken. Deze proceskosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit
proceskosten bestuursrecht voor eiseres vast op € 1.5 I 8,00 (l punt voor het indienen van het
beroepschrift, I punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 759,00
en een wegingsfactor l).

Beslissing

De rechtbank
verklaaft het beroep gegrond;
vemietigt het bestrederr besluit van l8 april2019;
bepaalt dat verweerder een nieuw besluit neemt met inachtneming van hetgeen in
deze uitspraak is overrvogen;
veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres tot een bedrag van € I .5 I 8,00;
draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € I 74,- aan eiseres te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaarr door mr. N.M. van Waterschoot, voorzitter, en mr. R.L. Vucsán en
D. Pool, rechters, in aanwezigheid van mr. A.M. Veenstra, griffier.
De beslissing is in het openbaar uitgesproken op l9 oktober 2022.

griffier voorzitter

Rechtsmiddel
Tegen deze r,ritspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1 I 0KÏ 2022

Afschrift verzonden aan partijen op
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