
 

 

Aan de heer H. Jager, 

Burgemeester van de Gemeente Westerveld 

 

 

Westerveld, 3 december 2019 

 

 

Geachte burgemeester,  

 

U bent door de kroon benoemd en hebt de wettelijke taak en plicht te beoordelen of de regelgeving 

in onze gemeente strookt met de wet. U fungeert in dit verband als een agent van het centraal gezag. 

De fractie van Progressief Westerveld constateert dat het door de raad vaststellen van het 

bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 in strijd is met het recht. Wij verzoeken u daarom 

om op grond van Artikel 273 van de Gemeentewet 1 het besluit voor schorsing en vernietiging bij de 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. 

Wij zetten hierna uiteen waarom het besluit in strijd is met de wet. 

 

De Wet natuurbescherming 2 schrijft voor dat een bestemmingsplan alleen door de raad mag worden 

vastgesteld indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke 

kenmerken van het Natura 2000 gebied niet kan aantasten.  

 

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Buitengebied 2017 vernietigd omdat de passende 

beoordeling van de stikstofdepositie gebaseerd was op het PAS, maar is daardoor niet toegekomen 

aan een bespreking van de overige ingebrachte onderwerpen. Dat betekent niet dat het nieuwe 

bestemmingsplan alleen op het gebied van stikstofdepositie moet worden beoordeeld. 

In de uitspraak van het Europese van Justitie van 7 november 2018 3 staat hierover opgemerkt dat 

elk plan dat een significant effect kan hebben op de instandhoudingsdoelen van een N 2000-gebied 

op passende wijze moet worden beoordeeld. De significante effecten kunnen zich voordoen op het 

gebied van stikstofdepositie, maar ook door verdroging, beweiding, bemesting en spuiten van 

gewassen. 

 

Stikstofdepositie 

Het voorliggende bestemmingsplan gaat alleen in op de stikstofdepositie. Door het bestemmingsplan 

kan de stikstofdepositie toenemen, bijvoorbeeld doordat bouwvlakken zijn toegekend en mede 

daardoor uitbreiding van stallen mogelijk is. Het college denkt deze toename te voorkomen door 

opname van de bezweringsformule dat strijdig gebruik ontstaat als door het gebruik de legaal tot 

stand gekomen stikstofdepositie toeneemt (artikel 71.1. onder h). Daarmee verschuift de passende 

beoordeling naar het moment waarop toestemming moet worden gegeven voor bijvoorbeeld een 

concrete bouwaanvraag, of feitelijk naar een nog later moment: als de stal daadwerkelijk gebruikt 

gaat worden. 

In de Handreiking passende beoordeling stikstofaspecten bestemmingsplannen 4 dat het ministerie 

van Economische Zaken heeft opgesteld staat daarover het volgende te lezen:  



De passende beoordeling moet ter voorbereiding van het plan worden uitgevoerd, zodat vóór de 

vaststelling inzichtelijk is gemaakt wat de effecten op de natuur zijn. Het is niet toegestaan om deze 

toets uit te stellen tot het moment waarop besluitvorming plaatsvindt over de projecten die in het 

bestemmingsplan zijn opgenomen. Met bijvoorbeeld een bepaling in de planregels dat vóór de 

vergroting van een bouwvlak moet worden aangetoond dat er geen nadelige effecten plaatsvinden in 

het Natura 2000-gebied in de buurt, wordt de gemeenteraad dan ook niet van zijn plicht om een 

passende beoordeling op te stellen ontheven. 

 

Duidelijker kan het eigenlijk niet worden gesteld: de raad moet 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.  

Daarnaast claimt de raad hier handhavingsbevoegdheid op stikstofdepositie, terwijl deze 

bevoegdheid bij de Provincie berust. Ook dat is voor de Raad van State grond geweest voor 

gedeeltelijke vernietiging van het Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2012 5. 

 

Een tweede fout zit in opname van de lijst met bedrijven aan wie een onherroepelijk verleende 

vergunning op basis van de wet natuurbescherming is verleend 6. Het college veronderstelt dat voor 

de activiteiten van deze bedrijven geen passende beoordeling hoeft te worden gemaakt, omdat dit 

de feitelijk en legaal tot stand gekomen stikstofemissie betreft, het zogenaamde bestaand gebruik. 

Het college vergeet hierbij dat een deel van de onherroepelijke vergunningen verleend zijn op basis 

van ontwikkelingsruimte die gereserveerd is in het PAS. Een nieuwe passende beoordeling kan 

nieuwe gegevens en inzichten opleveren over de significante gevolgen van het plan voor de Natura 

2000-gebieden en is dus verplicht, zoals de Raad van State in een uitspraak van 14 augustus 2019 nog 

eens bevestigde 7.  

Door geen passende beoordeling te maken van de activiteiten van de bedrijven aan wie een 

vergunning is verleend op basis van het PAS handelt de raad in strijd met de wet. 

 

Verdroging, bemesting, beweiding, vervuiling 

Het bestemmingsplan buitengebied 2018 rept feitelijk niet over de bovenstaande vier thema’s. 

Desgevraagd stelt 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. 

Waarom er in het bestemmingsplan 2018 geen plaats is voor deze thema’s, wordt niet uitgelegd. Het 

bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 is toch een echt bestemmingsplan. In de ‘PAS 

uitspraak’ van de Raad van State van 29 mei 2019 wordt het nog eens duidelijk verwoord 8. Een 

bestemmingsplan dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan 

uitsluitend worden vastgesteld als op grond van een passende beoordeling de zekerheid is verkregen 

dat het plan de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet kan aantasten.  

Door een bestemmingsplan aan te nemen waaraan deze passende beoordelingen ontbreken, handelt 

de raad in strijd met het recht. 

 

Consoliderend bestemmingsplan 

De raad stelt dat er voor het Bestemmingsplan Buitengebied 2018 gekozen is voor het samenvoegen 

van de verschillende geldende bestemmingsplannen. Dat is niet juist. Er is gekozen voor het 

samenvoegen van het Bestemmingsplan Westerveld 2012, het vernietigde Bestemmingsplan 

Buitengebied Agrarische Gronden uit 2017 en inmiddels verleende omgevingsvergunningen en 

wijzigingsplannen. Het vernietigde plan Buitengebied Agrarische Gronden komt in de plaats van de 



geldende bestemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten Havelte, Diever, 

Dwingeloo en Vledder. Het gaat hierbij niet om een beleidsarme actualisatie maar om een sterk 

afwijkend plan ten opzichte van de vier geldende oude plannen. Van een passende beoordeling van 

de effecten van het nieuwe plan ten opzichte van de oude plannen is in het geheel geen sprake. Ook 

hier handelt de raad in strijd met het recht. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

M. van de Kasteelen, 

Fractievoorzitter Progressief Westerveld 

 

 

  



Bijlage: voetnoten 

 
1 Gemeentewet 

 

Artikel 273 

 

1. Indien een besluit naar het oordeel van de burgemeester voor vernietiging in aanmerking komt, 

doet hij daarvan binnen twee dagen nadat het te zijner kennis is gekomen, door tussenkomst van 

gedeputeerde staten, mededeling aan Onze Minister wie het aangaat. Hij geeft hiervan tegelijkertijd 

kennis aan het orgaan dat het besluit nam, en zo nodig aan het orgaan dat met de uitvoering van het 

besluit is belast. 

 

 
2 Wet Natuurbescherming 

Artikel 2.7  

• 1 Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het 

beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere 

plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, 

uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid. 

Artikel 2.8  

• 1 Voor een plan als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, of een project als bedoeld in artikel 2.7, 

derde lid, onderdeel a, maakt het bestuursorgaan, onderscheidenlijk de aanvrager van de 

vergunning, een passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, 

rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. 

• 2 In afwijking van het eerste lid hoeft geen passende beoordeling te worden gemaakt, 

ingeval het plan of het project een herhaling of voortzetting is van een ander plan, 

onderscheidenlijk project, of deel uitmaakt van een ander plan, voor zover voor dat andere 

plan of project een passende beoordeling is gemaakt en een nieuwe passende beoordeling 

redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over de significante 

gevolgen van dat plan of project. 

• 3 Het bestuursorgaan stelt het plan uitsluitend vast, en gedeputeerde staten verlenen voor 

het project, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend een vergunning, indien uit de passende 

beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de 

natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. 

 

 
3 Europese Hof van Justitie 

Uitspraak 7 november 2018 

 

68 Volgens de tiende overweging van de habitatrichtlijn moet elk plan of programma dat een 

significant effect kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van een aangewezen gebied of 

een gebied dat in de toekomst aangewezen zal worden, immers op passende wijze worden 

beoordeeld. Deze overweging komt tot uitdrukking in artikel 6, lid 3, van deze richtlijn, dat onder 

meer bepaalt dat voor een plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor het betrokken 

gebied, slechts toestemming kan worden gegeven nadat een passende beoordeling is gemaakt van 

de gevolgen daarvan voor het gebied (arrest van 12 april 2018, People Over Wind en Sweetman, 

C-323/17, EU:C:2018:244, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-10-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-10-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.7


4 Handreiking passende beoordeling stikstofaspecten bestemmingsplannen 

 

Ministerie van EZ, Programmadirectie Juridisch instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting 

17-6-2015, geactualiseerd op 21 december 2017 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/pas/algemeen/Handreiking%20bestemm

ingsplannen%20actualisatie%2021-12-2017.pdf 

 
5 Raad ven State  

Uitspraak 201207794/1/R4  

Bestemmingsplan 2012 

 

50.8. Artikel 69, aanhef en onder g, merkt, kort gezegd, in algemene zin als strijdig gebruik aan "het 

gebruik van gronden en bouwwerken waarvoor bij of krachtens de Nbw een vergunning is vereist en 

waarvoor deze vergunning niet is verleend". Handelen zonder een vergunning op grond van de Nbw 

waar een dergelijke vergunning is vereist, is echter al verboden op grond van artikel 19d, eerste lid, 

van die wet. Het aanmerken van dergelijk handelen als strijdig gebruik levert dus een herhaling op 

van het verbod van artikel 19d, eerste lid, en heeft in zoverre beperkte toegevoegde waarde. De 

gekozen regeling leidt er echter wel toe dat bij een dergelijk handelen een handhavingsbevoegdheid 

ontstaat voor het college van burgemeester en wethouders, doordat dit college op grond van artikel 

7.1, eerste lid, van de Wro, gelezen in samenhang met artikel 5.2, eerste lid, onder a, van de Wabo, 

bevoegd is tot handhavend optreden bij handelen in strijd met de gebruiksregels van een 

bestemmingsplan. Op grond van artikel 57, eerste en vierde lid, van de Nbw berust de bevoegdheid 

tot handhaving van het bij of krachtens die wet bepaalde echter bij de minister van Economische 

Zaken respectievelijk bij het college van gedeputeerde staten. Aangezien artikel 69 van de planregels 

ertoe leidt dat voor handelingen, verricht zonder een daartoe benodigde vergunning op grond van de 

Nbw, de bevoegdheid tot handhaving gelijktijdig bij verschillende bestuursorganen komt te liggen, 

wordt naar het oordeel van de Afdeling de regeling van het toezicht op de naleving zoals vastgelegd 

in artikel 57 van de Nbw op onaanvaardbare wijze doorkruist. Verder leidt de bepaling ertoe dat het 

antwoord op de vraag of een bepaalde handeling in strijd is met het bestemmingsplan afhankelijk 

wordt van de omstandigheid of er wel of niet een vergunning op grond van de Nbw is verleend. 

Daarmee kan niet op grond van het bestemmingsplan op voorhand worden vastgesteld welk 

handelen als gebruik in strijd met dat plan wordt aangemerkt. Het plan is in zoverre rechtsonzeker. 

 
6 Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 

 

1.24 bestaande stikstofdepositie: 

de ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan feitelijk en legaal tot stand gekomen 

stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied, voortgebracht door een agrarisch bedrijf, daaronder 

mede begrepen de stikstofdepositie die het agrarisch bedrijf op grond van een ten tijde van de 

vaststelling van het bestemmingsplan onherroepelijk verleende vergunning als bedoeld in artikel 19d 

Natuurbeschermingswet 1998 (thans: Wet natuurbescherming) mag voortbrengen, mits deze 

vergunning staat vermeld in Bijlage 1 van de planregels; 

 

 

 

 

 
7 Raad van State Uitspraak 201700257/3/R1  

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/pas/algemeen/Handreiking%20bestemmingsplannen%20actualisatie%2021-12-2017.pdf
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/pas/algemeen/Handreiking%20bestemmingsplannen%20actualisatie%2021-12-2017.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1701.0000BP000000000579-0002/b_NL.IMRO.1701.0000BP000000000579-0002_rb.html#_1_Onherroepelijkevergunningen


Datum uitspraak: 14 augustus 2019  

 

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, bijvoorbeeld in de uitspraak van 11 april 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:1185, maken artikel 19j, vijfde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 en artikel 

2.8, tweede lid, van de Wet natuurbescherming slechts een uitzondering op de verplichting om een 

passende beoordeling op te stellen als het plan een herhaling of voortzetting is van een project ten 

aanzien waarvan reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt voor zover de passende 

beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante 

gevolgen van dat plan. Omdat voor de vergunning eenmalig ontwikkelingsruimte is toegedeeld die in 

het PAS is gereserveerd en de vergunning aldus eveneens berust op de passende beoordeling die 

voor het PAS is gemaakt, staat niet vast dat een nieuwe passende beoordeling geen nieuwe gegevens 

en inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat plan. 

 
8 Raad van State 

Uitspraak 201600614/3/R2, 201600617/3/R2, 201600618/3/R2, 201600620/3/R2, 

201600622/4/R2, 201600630/3/R2  

Datum uitspraak 29 mei 2019 

 

35. Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 

significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend worden vastgesteld 

als op grond van een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke 

kenmerken van een Natura 2000-gebied niet zal aantasten (artikel 19j, tweede en derde lid, van de 

Nbw 1998/artikel 2.7, eerste lid en 2.8, derde lid van de Wnb). 

 

 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@113365/201706168-1-r1/

