
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  13 februari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  drs. M.G.B. Kamst  

Onderwerp:  Uitspraak Raad van State hoger beroep tegen weigering handhavend 
optreden geitenhouderij 

 

1. Aanleiding 

In het verleden heeft mijn voorganger uw raad reeds geïnformeerd over een beroepsprocedure 

die gericht was tegen het besluit van het college om niet handhavend op te treden tegen het, 

zonder milieuvergunning, houden van circa 1000 geiten in een geitenhouderij aan de 

Rapperdsweg 1 te Ambt Delden. Op 19 april 2013 heeft de rechtbank Overijssel het beroep 

dat was ingesteld door enkele omwonenden van de geitenhouderij tegen dit besluit in eerste 

aanleg ongegrond verklaard.    

 

De uitspraak van de rechtbank is vervolgens in hoogste instantie aangevochten bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: AbRvS). Vandaag heeft de AbRvS een 

uitspraak gedaan over dit hoger beroep. Middels dit memo informeer ik u over deze uitspraak.  

2. Inhoudelijke mededeling 

De AbRvS heeft op 12 februari 2014 het hoger beroep dat door enkele omwonenden van de  

geitenhouderij te Ambt Delden ongegrond verklaard. De Raad van State is met de Rechtbank 

Overijssel van mening dat het college terecht heeft geoordeeld dat er concreet zicht was op 

legalisatie en om die reden van handhavend optreden heeft mogen afzien.  

3. Conclusie 

De uitspraak van de AbRvS is als bijlage gevoegd ter kennisname.  

 

 


