
 

 

 

 
 

 Memo 

Datum: : 6 maart 2014 

Aan : Afdeling REO  

Kopie aan :  

Van : Afdeling V&H 

Onderwerp: : Juridische analyse uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan 
"Buitengebied Hof van Twente" 

 

Op woensdag 5 maart 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in 

verschillende beroepsprocedures tegen het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Hof 

van Twente”.  Het bestemmingsplan is in stand gebleven doch is op verschillende punten 

vernietigd dan wel aangepast. In dit memo zullen wij de uitspraak analyseren en de gevolgen 

benoemen voor het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente”. 

 
Analyse 

Eerst zullen wij per beroepschrift kort de uitspraak weergeven.  Daarna beschrijven wij de 

algemene gevolgen voor het bestemmingsplan.  

 

Van de Riet B.V. (Bollenweg 16 in Ambt Delden) gegrond 

Het bestemmingsplan is in strijd met de zorgvuldigheid vastgesteld, aangezien het loonbedrijf 

en het fabricage-constructiebedrijf op deze locatie niet zijn bestemd. Daarnaast is het 

bestemmingsplan onvoldoende gemotiveerd wat betreft de toegestane detailhandel ter 

plaatse.  

 

Het bestemmingsplan is vernietigd voor zover het betreft het plandeel met de bestemming 

“bedrijf” en de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – agrarische hulpbedrijf” ter plaatse van 

de Bollenweg 16 in Ambt Delden.  

 

Conclusie: 

Bestemming aan de Bollenweg 16 in Ambt Delden is vernietigd. 

 
Maatschap Schoneveld C.V. (Schoneveldsweg 8a in Ambt Delden) deels gegrond 

Het bestemmingsplan regelt terecht geen bouwvlak voor een agrarische veldschuur. Het 

bestemmingsplan is voor dit perceel echter in strijd met de zorgvuldigheid vastgesteld, omdat 

een verleende bouwvergunning voor een lichtboxenstal niet is meebestemd. Althans de 

vergunde ligboxenstal past niet binnen het bestemde bouwvlak.  
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Het bestemmingsplan is vernietigd voor zover het betreft het plandeel met de bestemming 

“Agrarisch” ter plaatse van de gronden waarop de uitbreiding van de ligboxenstal is vergund op 

het perceel Schoneveldsweg 3a in Ambt Delden. 

 

Conclusie: 

Een klein gedeelte dat naast het bouwvlak is gelegen waar de ligboxenstal is vergund is 

vernietigd. Hier wordt teruggevallen op het oude plan, waarin de ligboxenstal wel binnen het 

bouwvlak ligt.  

 

Heijmer (Bentelosestraat 31 in Hengevelde) deels gegrond 

Het gekoppelde bouwvlak met de aanduiding „relatie‟ (Bentelosestraat 14a) is ten onrechte 

opgenomen, aangezien geen gebruik kan worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid 

Rood-voor-Rood terwijl dat wel is toegezegd. Hierdoor is het bestemmingsplan in strijd met de 

zorgvuldigheid vastgesteld.  

 

Het bestemmingsplan is met betrekking tot dit perceel vernietigd voor zover het betreft de 

aanduiding „relatie‟ tussen de twee bouwvlakken.  

 

Daarnaast heeft de Afdeling een voorlopig voorziening getroffen, die inhoudt dat er geen 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouw mag worden verleend voor het perceel 

Bentelosestraat 14a totdat een nieuw plan is vastgesteld.  

 

Conclusie: 

De koppeling van de bouwvlakken Bentelosestraat 29, 31, 31a en de Bentelosestraat 14a is 

vernietigd. Daarnaast mag er voor het perceel Bentelosestraat 14a geen 

omgevingsvergunning bouw worden verleend.  

 

Rotman (Deventerdijk 14 in Diepenheim) ongegrond 

Beroep is ongegrond. De gemeenteraad heeft in redelijkheid een bouwvlak op 160 meter 

afstand van het bouwvlak niet hoeven toe te staan.  

 
R. ten Dam (Suetersweg 3 in Bentelo) ongegrond 

Beroep is ongegrond. Raad heeft terecht een bouwvlak, maximale inhoud en oppervlakte 

beperkt in het bestemminsplan.  

 
Tuller en Schreijer (Kagelingsbosweg 10 in Diepenheim) gegrond 

De gemeenteraad heeft ten onrechte de bestemming “verblijfsrecreatie” met een verbod op 

permanente bewoning toegekend aan het perceel. Gezien de overgangsbepalingen had het 

bestemmingsplan een uitsterfconstructie moeten regelen. Althans dit had de overweging van 

de gemeenteraad moeten zijn bij de voorbereiding van het bestemmingsplan.  

 

Het bestemmingsplan is ter plaatse van het perceel Kagelinksbosweg 10 in Diepenheim 

vernietigd voor zover het betreft het plandeel met de bestemming “Recreatie – 

Verblijfsrecreatie”.  

 

Wijts (Wachtpostdijk 5 in Goor ongegrond 

Beroep is ongegrond. Ten onrechte bestaat de vrees voor hinder van de toegekende 

agrarische bestemming.  

 
Ten Dam – Breukers (Langenhorsterweg 20 in Ambt Delden) gegrond 

Het akoestisch onderzoek uit 2002 en de daarbij behorende milieuvergunning is als 

uitgangspunt gekozen voor de bestemming. De Afdeling is van mening dat in het akoestisch 

onderzoek uit 2002 de geluidsbelasting van een dierenpension niet is berekend. Verder acht 
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de Afdeling van belang dat de richtafstand van de VNG-brochure – te weten 100 meter – tot 

woningen niet wordt gehaald. Gelet hierop heeft de gemeenteraad niet zonder onderzoek naar 

het woon- en leefklimaat in de omgeving een dierenpension kunnen toestaan.  

 

Het bestemmingsplan is vernietigd voor zover bij de planregels een dierenpension met een 

oppervlakte van 46,5 m² (bijlage 4a) op het perceel Langenhorsterweg 20 in Ambt Delden is 

toegestaan.  

 

Conclusie 

Het perceel heeft de bestemming „Maatschappelijk‟ waarbij een hondenfokkerij is toegestaan 

van 313,5 m². Dierenpension is vernietigd en dus niet toegestaan.   

 

Manege Snorrewind (Borkeldweg 1in Markelo) deels gegrond 

Terecht is er geen groter bouwvlak opgenomen en ook geen derde bedrijfswoning toegestaan. 

Daarnaast heeft de gemeenteraad terecht alleen de bestemming „Verblijfsrecreatie‟ toegekend 

aan het bouwvlak.  

 

Ten onrechte is de aanduiding „Manege‟ niet toegekend aan het bouwvlak.  

 

De Afdeling voorziet zelf in de zaak door alsnog de aanduiding „Manege‟ toe te kennen aan de 

gronden binnen het bouwvlak. Voor het overige is het beroep ongegrond. 

 

Conclusie 

Door zelf in de zaak te voorzien heeft de Afdeling alsnog het bestemmingsplan op dit punt 

gerepareerd.  

 
Westendorp (Gorsveldweg 34 in Bentelo) ongegrond 

Het bestemmingsplan regelt terecht een beperking van opslag op het buitenterrein. Het beroep 

is derhalve ongegrond.  

 

Eijssink constructiebedrijven (Drekkersweg 2 in Bentelo) ongegrond 

Beroep is ongegrond. De gemeenteraad heeft terecht geen uitbreiding van het bedrijf 

toegekend.  

 
BM Vastgoed (Langenhorsterweg 6 in Ambt Delden) ongegrond m.u.v. buitenopslag 

De gemeenteraad heeft voor het perceel aan de Langenhorsterweg 6 in Ambt Delden terecht 

een specifieke en beperkte bestemming (Ze) opgenomen. Wat betreft de toegestane 

buitenopslag is voor het perceel echter geen aanduiding „opslag‟ geregeld. Dit brengt met zich 

dat de bestaande buitenopslag op het zuidelijke gedeelte van het perceel niet zou zijn 

toegestaan. De Afdeling heeft echter bepaald dat het bestemmingsplan voor wat betreft deze 

niet-toegestane opslag is vernietigd.  

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan voor het perceel aan de Langenhorsterweg 6 in Ambt Delden blijft in 

stand. Zelfs buitenopslag – hoewel dit niet juist is geregeld – mag op dit perceel.  

 
Van Wely e.a. en Ten Thije (Groningerveldweg 2a in Markelo, MFB) ongegrond m.u.v. 

onjuiste aanduiding 

Hoewel de aanduiding van de maximale oppervlakte aan de Groningerveldweg 2a in het 

bestemmingsplan niet goed was geregeld (verkeerde verwijzing in bijlage), heeft de Afdeling 

zelf in de zaak voorzien en alsnog de juiste aanduiding opgenomen. Het beroep is voor het 

overige ongegrond.  
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Rouwenhorst e.a. (Oude Goorseweg 8 in Diepenheim, Temmink) gegrond 

De Afdeling oordeelt dat niet kan worden volgehouden dat de milieugevolgen met de 

uitbreiding aan de noordzijde van de Oude Goorseweg vergelijkbaar zijn met die van het 

enkelvoudige grotere bouwvlak aan de zuidzijde. De milieugevolgen van het verkleinen van het 

bouwvlak aan de zuidzijde en die te projecteren aan de noordzijde is niet onderzocht in het 

MER. Hierdoor is het bestemmingsplan onzorgvuldig tot stand gekomen voor dit perceel.  

 

Verder bepaalt de Afdeling dat het biologisch houden van dieren is uitgezonderd in de definitie 

„intensieve veehouderij (iv)‟. Omdat het bouwvlak aan de Oude Goorseweg 8 de aanduiding „iv‟ 

heeft is in strijd met de zorgvuldigheid gehandeld, omdat biologisch juist is uitgezonderd. Dit 

terwijl de raad bedoeld heeft een biologische pluimveehouderij op dit perceel toe te staan en 

dit feitelijk ook aanwezig is. 

 

Het bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid om een 2 meter hoog hekwerk om dit 

perceel op te richten. Ook niet middels een binnenplanse afwijking. Omdat niet is onderzocht 

of een dergelijk hekwerk ruimtelijk aanvaardbaar is, terwijl een dergelijk hekwerk wel 

noodzakelijk is voor een biologische pluimveehouderij, is ook wat dit betreft in strijd met de 

zorgvuldigheid gehandeld.  

 

De Afdeling vernietigt het bestemmingsplan voor zover dit ziet op het bouwvlak aan de 

noordzijde van de Oude Goorseweg.  

 

Conclusie 

Het bouwvlak aan de noordzijde van de Oude Goorseweg is vernietigd, zodat daarvoor geen 

vergunning kan worden verleend. Voor het overige oordeelt de Afdeling dat het biologisch 

houden van dieren niet is toegestaan binnen het bouwvlak aan de Oude Goorseweg 8. De 

huidige bedrijfsvoering door maatschap Temmink is op basis van dit bestemmingsplan niet 

toegestaan. Mogelijk wordt het wel beschermd door het overgangsrecht.  

 

Morsink e.a. (Boswinkelsweg 2-4 in Markelo, Grefte)  

Zie hieronder onder kopje „Leefmilieu‟ 

 

Vehof (Bollenweg 7-7a in Ambt Delden) 

Zie hieronder onder kopje “Leefmilieu‟  

 

Vereniging Leefmilieu e.a. (tegen gehele plan) gegrond 

 

MER (passende beoordeling) 

De gemeenteraad is bij de beoordeling – aldus de Afdeling – van de milieugevolgen van het 

plan afgegaan op het Basisalternatief nulgroei dat veronderstelt dat het totale aantal 

landbouwdieren op gemeentelijk niveau niet of weinig zal veranderen. Het plan voorziet bij 

recht en bij wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden evenwel in aanmerkelijke 

uitbreidingsmogelijkheden op sommige delen van het plangebied zonder dat de in het 

Basisalternatief nulgroei veronderstelde afname van het aantal dieren in andere delen van het 

plangebied planologisch is gewaarborgd.  

 

Door uit te gaan van een ontwikkeling waarbij slechts een beperkt aantal voor intensieve 

veehouderij voorziene bouwvlakken als zodanig zal worden gebruikt en de wijzigings- en 

afwijkingsbevoegdheden niet maximaal zullen worden benut is de raad bij de beoordeling van 

de milieueffecten niet van de maximale planologische mogelijkheden uitgegaan. Hierdoor is 

het plan in strijd met de zorgvuldigheid en de Natuurbeschermingswet vastgesteld. Eén en 

ander voor zover het betreft de uitbreidingsmogelijkheden bij recht en bij wijzigings- en 

afwijkingsbevoegdheden voor intensieve veehouderijen in het LOG en het verwevingsgebied.  
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Voor het LOG bestaat in het voorgaande aanleiding tot vernietiging van de plandelen met de 

bestemming “Agrarisch” met de aanduiding “Reconstructiewetzone-

landbouwontwikkelingsgebied” en met bestemming de “Agrarisch met waarden” met de 

aanduiding “Reconstructiewetzone-landbouwontwikkelingsgebied”. Uitsluitend de gronden ter 

plaatse van de bouwvlakken.  

 

Ook de wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden die het plan biedt voor intensieve 

veehouderijen in het verwevingsgebied worden vernietigd.  

 

 Evenementen 

Het toestaan van evenementen bij recht zoals omschreven in de Bor en als ruimtelijke 

onderbouwing enkel verwijzen naar de Bor is in strijd met de zorgvuldigheid. Dit artikel kan er 

namelijk toe leiden dat er zonder nadere beperkingen in grote delen van het buitengebied 45 

dagen per jaar evenementen zijn toegestaan, hetgeen kan leiden tot een grotere overlast dan 

is onderkend.  

 

 Biologisch houden van dieren 

Duidelijk is wat de raad bedoeld met het biologisch houden van vee. Dus de 

begripsomschrijving hiervoor voldoende.  

 

 Kennelijke verschrijving 

In het plan staat een kennelijke verschrijving in artikel 4, lid 4.5.3 onder d dat verwijst naar lid 

4.1 onder o in plaats van 4.1 onder p. Deze verschrijving acht de Afdeling niet onrechtmatig.  

 

Uitspraak 

De Afdeling vernietigt het bestemmingsplan voor wat betreft de plandelen met de bestemming 

“Agrarisch” met de aanduiding “Reconstructiewetzone-landbouwontwikkelingsgebied” en met 

de bestemming “Agrarisch met waarden” met de aanduiding “Reconstructiewetzone-

landbouwontwikkelingsgebied”. Uitsluitend de gronden ter plaatse van de bouwvlakken zijn 

vernietigd.  

 

De Afdeling vernietigt tevens artikel 3, lid 3.3.1 en 3.5.2 en artikel 4, lid 4.3.1 en 4.6.2. 

De Afdeling vernietigt tevens artikel 3, lid 3.4.3 en artikel 4, lid 4.4.3. 

De Afdeling vernietigt tevens artikel 3, lid 3.1 onder 3 en artikel 4, lid 4.1 onder q.  

 

 Voorlopige Voorziening 

Voor gronden met de bestemming “Agrarisch” met de aanduiding “Reconstructiewetzone-

verwevingsgebieden” en met bestemming de “Agrarisch met waarden” met de aanduiding 

“Reconstructiewetzone-verwevingsgebieden” geldt dat de bestaande oppervlakten die onder 

het voorgaande plan rechtsgeldig werden gebruikt ten behoeve van intensieve veehouderijen, 

met het daarbij behorende aantal dierplaatsen, worden aangemerkt als de maximum 

oppervlakte die ten behoeve van dit gebruik mag worden gebruik.  

Daarnaast bepaalt de Afdeling dat artikel 3, lid 3.4.2. en artikel 4, lid 4.4.2. van de planregels 

ook kunnen worden toegepast ter plaatse van de plandelen met de aanduiding 

“reconstructiewetzone-verwevingsgebieden”.  

 

 Conclusie 

Maximale milieugevolgen van het bestemmingsplan zijn niet voldoende onderzocht in het 

MER. Hierdoor is het plan deels vernietigd (LOG‟s) en deels bevroren (verwevingsgebied).  
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Actie 

- Binnen 4 weken na uitspraak dienen de onderdelen waarin de Afdeling zelf in de zaak 

heeft voorzien op www.ruimtelijkeplannen.nl te worden aangepast. Dit betreft 

aanduiding „Manege‟ en de onjuiste aanduiding MFB.  

- Binnen 52 weken na uitspraak met inachtneming van de overwegingen moet de 

gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen.  

 
Tot slot 

De uitspraak van de Afdeling zal zeer waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor het aanstaande 

dinsdag vast te stellen bestemmingsplan “Buitengebied 2013”. Deze gevolgen kunnen wij 

vooralsnog niet geheel overzien aangezien wij niet betrokken zijn bij dit bestemmingsplan.  

 

Van belang is dat de overwegingen van de Afdeling uit de uitspraak van 5 maart 2014 in acht 

dienen te worden genomen bij een nieuw vast te stellen plan. Dat is in het onderhavige geval 

bij het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” niet gebeurd. Het betreft dan met name het 

onvolledige onderzoek naar de milieugevolgen van de mogelijke uitbreiding van intensieve 

veehouderijen. Ook ten aanzien van de Bollenweg 16 wordt slechts een gedeelte van de 

uitspraak (opnemen bestemming loonbedrijf) in acht genomen.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

