
 

 

Stemverklaring bij Bestemmingsplan Buitengebied 

Voorzitter, twee weken geleden hebben wij hier een debat gehouden over het voorliggende 

bestemmingsplan buitengebied 2018B. De tribune was vol, en er was een fors aantal insprekers. 

Politici willen wel eens klagen over het gebrek aan belangstelling voor de politiek, maar dat lijkt mij in 

Westerveld niet echt nodig. 

Collega Hans van Teylingen heeft in het debat van twee weken geleden al veel gezegd en gevraagd. Ik 

wil dat niet over doen, maar u wel – samenvattend – vertellen waarom wij vanzelfsprekend tegen dit 

Bestemmingsplan gaan stemmen, maar ook waarom wij vinden dat deze Raad er niet mee kan en 

niet mee mag instemmen.  

Natuurlijk, voor een deel is de afweging die wij als raad vanavond maken een politieke. Partijen 

hebben standpunten, die ze verwoord hebben in een programma. Voor onze fractie geldt dat wij 

spuitvrije zones willen ter bescherming niet alleen van de natuur, maar ook ter bescherming van 

onze inwoners, die recht hebben op een gemeente die het voorzorgbeginsel toepast. Zones zijn dan 

geen doel in zichzelf, maar een noodzakelijke stap op de weg naar een natuur-inclusieve, circulaire 

landbouw, waar de grond niet wordt uitgeput, het water en de lucht schoon blijven, boeren een 

eerlijk inkomen verdienen met een bedrijfsvoering die voldoening geeft, en consumenten een 

eerlijke prijs betalen voor gezonde producten.  

De drie elementen, die dat moesten borgen en waarover de vorige coalitie het eens was, waren dan 

ook: spuitvrije zones bij onvoldoende resultaat in het overleg met de sector, een Fonds Duurzame 

Landbouw om boeren te ondersteunen in de noodzakelijke omslag, en een Platform Duurzame 

Landbouw om het gesprek over die omslag een plek te geven. Die drie elementen zijn in het nieuwe 

coalitieprogramma zorgvuldig gesloopt, en het element van zonering is niet doorgedrongen in dit 

voorliggende plan. En daarom stemmen wij – in politieke zin – tegen.  

Maar, zegt de wethouder dan, dit is ook maar een tussenstap, een noodmaatregel, een moetje 

(hoorde ik de vorige keer). Interessant om de wethouder, die ook verantwoordelijk was voor het 

Bestemmingsplan 2012 en dat van 2017, dat onlangs bij de Raad van State volledig sneuvelde, nu dit 

plan zo te horen benoemen. Maar, voorzitter, de wethouder moet beseffen dat  het zo kan niet. Ook 

het bestemmingsplan 2018B is in de ogen der wet een volledig bestemmingsplan, en zal moeten 

voldoen aan alle wettelijke vereisten. Je kunt niet in Den Haag bij de Raad van State staan en zeggen: 

sorry, edelachtbare, het is broddelwerk, dat snappen wij ook wel, maar het gaat goed komen, want 

we zijn alweer met iets nieuws bezig.  

Dat brengt mij tenslotte, voorzitter, op onze juridische argumentatie waarom dit plan niet 

aangenomen kan en mag worden. De Wet Natuurbescherming schrijft voor dat een 

bestemmingsplan alleen door de raad mag worden vastgesteld als uit de Passende Beoordeling de 

zekerheid is verkregen, dat het plan de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000 gebied niet kan 

aantasten. In de uitspraak van het Europese Hof van Justitie staat overduidelijk dat elk plan, elk 

project, dat een significant effect kan hebben op de instandhoudingsdoelen op passende wijze 

beoordeeld moet worden. Dat geldt dus ook verdroging, beweiding, bemesting en het bespuiten van 

gewassen.  



Ook volgens de Handreiking beoordeling stikstofaspecten bestemmingsplannen van het Rijk, moet de 

raad voor de vaststelling van het bestemmingsplan een passende beoordeling opstellen welke 

effecten het plan heeft. Dat gebeurt niet in dit bestemmingsplan en dat is in strijd met de wet.  

En tenslotte stelt ook  het bureau RHO: Wij realiseren ons terdege dat nieuwe ontwikkelingen (zoals 

verdroging, bemesting en spuiten van gewassen) een plek moet krijgen in een bestemmingsplan. 

Hiervoor is het bestemmingsplan Buitengebied 2019 in voorbereiding. Maar ook zij snappen zeer wel, 

dat dit plan 2018B een echt bestemmingsplan is, dat in en op zichzelf aan alle eisen moet voldoen. 

Ik heb hier collega’s horen zeggen: ik ben geen jurist, ik heb er geen verstand van, daarom ga ik maar 

akkoord. Maar in het recht geldt de regel, dat een ieder ‘geacht wordt de wet te kennen’. Dat geldt 

voor de burger op straat, maar dat geldt eens te meer voor degene die besluiten neemt, die 

juridische gevolgen hebben. Het is onze verantwoordelijkheid ervoor zorg te dragen, dat hier niet 

opnieuw (en wel voor de 3e keer) een plan wordt aangenomen, dat strijdig is met het recht. 

Deze Raad, voorzitter, handelt in strijd met het recht als zij akkoord gaat met dit voorliggende 

bestemmingsplan. En als het plan desondanks straks toch wordt aangenomen, gaat er vanavond nog 

een brief naar de burgemeester, in zijn rol als ‘agent’ van het centraal gezag, met het verzoek het 

besluit op basis van artikel 273 van de Gemeentewet bij de Minister van Binnenlandse Zaken voor 

schorsing en vernietiging voor te dragen. 


