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Uitspraak Rechtbank Midden Nederland inzake het aanwijzingsbesluit blad 2 van 4

InleidingOp 3 september jl , heeft de Rechtbank Midden Nederland de beroepen zoals die door uen door VOF Groot Nieuwenhuizen zijn ingediend tegen het aanwijzingsbesluit vanGedeputeerde Staten ongegrond verklaard . Wel is Gedeputeerde Staten veroordeeld inde proceskosten . Inmiddels is uit overleg duidelijk geworden dat VOF Groot Nieuwhuizenin hoger beroep zal gaan . In dit voorstel adviseren wij u om eveneens in beroep tegaan .
Centrale vraagBent u bereid beroep in te stellen tegen het besluit van de rechtbank ?
Beoogd resultaat wat)Instellen van beroep bij de Raad van State tegen het besluit van de rechtbank ten einde
het aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten te vernietigen .
KaderAlgemene wet bestuursrecht, Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingenomgevingsrecht.
ArgumentenDe uitspraak moet op twee gronden worden beoordeeld , ten eerste de formele aspectenen ten tweede de inhoudelijke aspecten .

1 . FormeelNoodzaak reactieve aanwijzingAllereerst stelt de rechtbank dat het besluit onvoldoende blijk geeft van eenbelangenafweging . Het besluit is dan ook onzorgvuldig en niet gemotiveerd . Datrechtbank veroordeeld GS om deze reden tot de proceskosten . De rechtbank is van
oordeel dat het motiveringsgebrek ter zitting voldoende is hersteld omdat GSvoorafgaand bestuurlijke gesprekken heeft gevoerd waaruit de motivering van het
besluit voldoende blijkt . In de gesprekken is echter naar voren gekomen dat gemeenteen GS verschillend aankijken tegen de uitleg van een bepaling uit de PRV . Het is dan welmerkwaardig om dit te zien als een voldoende motivering van een besluit. Eenaanwijzingsbesluit is een zeer zwaar middel en wordt beperkt door de provincie ingezet.Als zij hiertoe besluit dan kleven aan dit besluit een zwaar motiveringsvereiste . De Raadvan State heeft om deze redenen al vaker besluiten van andere provincies ( m . n .Brabant) vernietigd .
Strijd met provinciaal beleidTer zitting en in het beroepschrift heeft zowel uw college als vergunninghouder gestelddat de noodzaak voor aanwijzing ontbreekt omdathet provinciale belang niet eenduidigis maar door deze ontwikkeling ook niet wordt geraakt. Deze stelling wordt in deuitspraak niet besproken . De vraag blijft openstaan in hoeverre deze ondergeschikte takstrijdig is met de PRV . Het omschakel verbod zoals dat in de PRV is opgenomen vindtzijn oorsprong in de gedachte van de provincie dat grondgebonden en nietgrondgebonden bedrijven in ruimtelijke zin (niet grondgebonden leidt totmeerverstening en heeft geen relatiemet de omgeving ) van elkaar afwijken . De provinciestreeft naar bedrijven die een relatie hebben met de omgeving . Uw college heeftaangegeven dat in dit geval er helemaal geen sprake is van de negatieve effecten vaneen niet grondgebonden bedrijf. Op deze stelling wordt door de rechtbank niet ingegaan terwijl dit toch het provinciale belang is dat wordt gediend .

2 . InhoudelijkDefinitie grondgebonden / niet grondgebondenDe rechtbank volgt de gemeente niet in de stelling dat er nog steeds sprake is van eengrondgebonden veehouderij ondanks de toevoeging van een kleine niet grondgebondentak . Het oordeel van de rechtbank is hierbij gebaseerd op een verklaring van GS
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zitting dat in het geval van een gemengd bedrijf (grondgebonden en nietgrondgebonden ) er te allen tijde sprake is van een (volledig ) niet grondgebondenbedrijf. De rechtbank volgt deze redenering ook gelet op de formulering van dedefinities in de PRV. De stelling van GS op de zitting is in geen enkel beleidsstuk van GSonderbouwd. Het is merkwaardig dat de rechtbank aanleiding ziet om tot genoemdeconclusie te komen . De definities in de PRV hebben het namelijk zowel bijgrondgebonden als bij niet grondgebonden over ' geheel of in overwegende mate' .
Omschakel verbod geldt voor elke mate van omschakeling van grondgebonden naar nietgrondgebondenDe rechtbank concludeert dat het omschakel verbod altijd van kracht is , dat ismedegebaseerd op de aanname dat de PRV in elke mate uitbreiding van een bestaand nietgrondgebondenveehouderij in dit gebied expliciet is uitgesloten . Dat is echter nietgeheel juist . De rechtbank verwijst hier naar de regeling in de PRV dat ziet op eenverbod van het vergroten van een bouwperceel van een niet grondgebonden bedrijf .Daar is in dit geval geen sprake van . Het bouwperceel blijft gelijk . Niet grondgebondenbedrijven kunnen afhankelijk van de milieuregelgeving binnen de ruimtelijke regels nogwel degelijk groeien , mits ze maar binnen het bouwperceel blijven .
Duurzaamheid en InclusieHet toevoegen van een biologische tak bij dit bedrijf draagt bij aan een duurzamebedrijfsvoering van het bedrijf . Biologische landbouw levert ook een hoogwaardigproduct. De druk op het milieu is beperkt gezien de lage emissies van voedingsstoffenwegens de beperkte input, de recycling en hoge efficiëntie . Biologische landbouw zorgtook voorminder vervuiling van bodem , grond- en oppervlaktewater door pesticiden ofhun afbraakproducten . In de biologische veehouderij hanteert men ook strenge normeninzake dierenwelzijn . Een biologische boer wordt bovendien ook beschouwd als eengoed beheerder van het landschap .De biologische landbouw is dus minder belastend voormilieu en dierenwelzijn dan dereguliere landbouw . Daarnaast worden in de biologische landbouw ervaringen opgedaandie bruikbaar zijn voor de gangbare landbouw . De 'gewone ' landbouw kan het gebruikvan kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen terugbrengen met behulp vanalternatieven die uit de biologische landbouw afkomstig zijn .
Maatschappelijke participatieGeen .
Beoogd resultaat (hoe )Het laten vernietigen van het besluit van de rechtbank zodat de omgevingsvergunningvoor het oprichten van een varkensstal in werking kan treden .
Financiële consequentiesProceskosten ( griffierrechten en ambtelijke uren )
Aanpak / uitvoeringUiterlijk 14 oktober a . s. dient het beroep te zijn ingediend bij de Raad van State. Hetberoep zal schriftelijk worden ingediend en wordt afgestemdmet de portefeuillehouder.

achter de ovenouden van biologis bedrijf . De uits

CommunicatieKernboodschap : Wij staan achter de overwegingen van ons oorspronkelijke besluit tothet verlenen van medewerking aan het houden van biologische varkens alsondergeschikte neventak bij het agrarische grondgebonden bedrijf. De uitspraak van derechtbank geeft inhoudelijk onvoldoende aanleiding om niet meer achter onzeoverwegingen te staan . Er worden geen onderbouwde argumenten gegeven die onzeoverwegingen weerleggen
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RechtbankMidden -Nederland

AANTEKENEN PER POST I PER FAX
Bestuursrechthet college van burgemeester en wethouders van de gemeenteWoudenbergPostbus 163930 EA Woudenberg
bezoekadresVrouwe Justitiaplein 13511 EX Utrecht315 SEP 2019

debidamente p/llo correspondentieadresPostadres : Postbus 16005 ,3500 DA Utrechtdatumonderdeel
contactpersoondoorklesnummeronskenmerkuw kenmerkbijlage ( n )faxnummer afdelingonderwerp

3 september 2019"Team 1dhr S . van der Pijl(088 ) 361 17 55zaaknummer

088 36 20000f Algemeen (088 ) 361 04 51Voorlopige Voorzieningen(088) 361 04 52www . rechtspraak .nl
(088 ) 361 04 51het beroep van het college van burgemeester en wethouders vande gemeente Woudenberg te Woudenberg & V.O .F . GrootNieuwenhuijzen te Woudenberg

Bij beantwoording de datum enonskenmerk vermelden . Wilt uslechts één zaak in uw briefbehandelen .

Geachte heer/mevrouw ,
Over het beroep met zaaknummermee . deel ik u het volgende
De rechtbank heeft uitspraak gedaan . Ik stuur u een kopie van de uitspraak . Indien in deze uitspraakwordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraakonder dat nummer gepubliceerd op www . rechtspraak .nl.
Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open . Dit dientte worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door eenberoepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van deRaad van State . Postbus 20019 , 2500 EA Den Haag . In uw beroepschriftmoet u vermelden waarom uhet niet eens bentmet de uitspraak . U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de AfdelingBestuursrechtspraak van de Raad van State . Kijk op 111 .randsanstate .nl voormeer informatie over hetindienen van digitaalberoep .
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van derechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer .
Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden .
Hoogachtend,

de grillier
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RECHTBANK MIDDEN -NEDERLANDZittingsplaats Utrecht
Bestuursrecht MIDDE EN -NEDER

CELAND
zaaknummer:
uitspraak van de meervoudige kamer van 2 september 2019 in de zaak tussen
1. V .O . F .Groot Nieuwenhuijzen, te Woudenberg, (gemachtigde: mr. T .P . Grünbauer ),2 . het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg(gemachtigde H . Kamics ), eisers
en
het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht, verweerder( gemachtigde : ing. P . A . Regter ) .
Als derde -partijen hebben aan het geding deelgenomen : J . H . Noomen , S . van den Bosch , J .Mouthaan, A .G .J . de Wit, G . van Vlastuin , Van Vlastuin Touringcars B . V ., H .G . vanVlastuin , J . H . van Lambalgen / Lawo B . V . en P . van der Zee , allen te Woudenberg .

Procesverloop
Bij besluit van 13 maart 2018 (het bestreden besluit ) heeft verweerder een aanwijzinggegeven als bedoeld in artikel 3 .13, tweede lid , van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht (Wabo ) , die ertoe strekt dat hetbesluit van het college van burgemeester enwethouders van de gemeente Woudenberg van 6 februari 2018 tot het verlenen van eenomgevingsvergunning voor het realiseren van een varkensstal voor het op biologische wijzehouden van 700 varkens op het perceel Slappedel 8a te Woudenberg niet in stand blijft.
Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld .
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend .
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 juni 2019 . Namens eiseres 1 is J . vander Wind verschenen , bijgestaan door de gemachtigde. Eiser 2 heeft zich latenvertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigendoor zijn gemachtigde, bijgestaan door ing . J. van Till. Namens de derde partijen zijnJ.H .Noomen en A . G .J . de Wit verschenen.

Overwegingen
1 . De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden . Op5 december 2016 heeft eiseres 1 bij het college van burgemeester en wethouders van degemeente Woudenberg (het college van B en W ) een aanvraag ingediend voor conomgevingsvergunning voor het in afwijking van het bestemmingsplan oprichten en
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gebruik nemen van een stal voor het op biologische wijze houden van 700 varkens op hetperceel Slappedel 8a te Woudenberg . Het college van B en W is voor dezevergunningsaanvraag het bevoegd gezag in de zin van de Wabo . Verweerder heeft eenzienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning .Bij besluit van 6 februari 2018 heeft het college van B en W de zienswijze van verweerderniet overgenomen en de gevraagde omgevingsvergunning verleend . Vervolgens heeftverweerder het bestreden besluit genomen zoals vermeld onder 'Procesverloop '.
2 . Aan het bestreden besluit heeft verweerder ten grondslag gelegd dat eenvarkenshouderij een vorm van niet-grondgebonden veehouderij is en dat de omschakelingvan grondgebonden naar niet - grondgebonden veehouderij in strijd is met het provinciaalbelang zoals vastgelegd in hoofdstuk 4 van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 20132028, herijking 2016 ( PRS ) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht2013, herijking 2016 (PRV ), en dat het geven van een reactieve aanwijzing in dit gevalnoodzakelijk is .
Adressering besluit3 . Eiseres 1 voert aan dat verweerder de reactieve aanwijzing ten onrechte niet aan hetbevoegd gezag ,het college van B en W , heeft gerichtmaar aan de gemeenteraad , zodat hetbestreden besluit rechtskrachtmist en moet worden vernietigd . De doorzendplicht is volgenshaar niet van toepassing op interbestuurlijk verkeer,maar alleen op aanvragen en daarvan isgeen sprake. Dat betekent datde reactieve aanwijzing moet worden geacht niet te zijn gegeven .
4 . Op grond van artikel 3 . 13 , eerste lid , van de Wabo wordt in gevallen waarintoepassing is gegeven aan artikel 2 .12 , eerste lid , aanhef en onder a. onder 3° , en gedeputeerdestaten een zienswijze naar voren hebben gebracht, die niet is overgenomen , de beschikking opde aanvraag hun onverwijd toegezonden en wordt zij zes weken na die toezending
bekendgemaakt.In het tweede lid van dit artikel is bepaald dat , in een geval als bedoeld in het eerste lid ,gedeputeerde staten onverminderd andere aan hen toekomende bevoegdheden ,binnen de in heteerste lid genoemde termijn met betrekking tot het betrokken onderdeel van de beschikking op
de aanvraag aan het bevoegd gezag een aanwijzing als bedoeld in artikel 4 . 2 , eerste lid van de
Wetruimtelijke ordening (Wro ) geven , ertoe strekkende dat het onderdeel geen deel blijftuitmaken van de beschikking op de aanvraag die is gegeven (...).
In artikel 4 . 2 van de Wro , voor zover hier van belang , is bepaald dat indien provincialebelangen datmet het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken gedeputeerdestaten aan de gemeenteraad een aanwijzing kunnen geven om binnen een daarbij te bepalentermijn een bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig daarbij gegeven voorschriftenomtrent de inhoud van dat bestemmingsplan
5 . Het staat vast dat het bestreden besluit aan het verkeerde bestuursorgaan isgeadresseerd , omdat het aan de gemeenteraad is gericht. Verweerder heeft toegelicht dat sprakeis van een verschrijving die eruit voortkomtdat reactieve aanwijzingen ten aanzien van
bestemmingsplannen wel aan de gemeenteraad worden gericht, terwijl een reactieveaanwijzing ten aanzien van een omgevingsvergunning door verweerder nog niet eerder isgegeven .

De rechtbank kan in de hiervoor genoemde wettelijke bepalingen of in
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totstandkomingsgeschiedenis daarvan geen aanknopingspunten vinden voor het oordeel dat devraag of het aanwijzingsbesluit aan het juiste ) bevoegd gezag is gericht bepalend is voor detotstandkoming van dat besluit . Ook uit de context van artikel 3. 13 van de Wabo valt niet af teleiden dat een onjuiste adressering tot gevolg heeft dat de reactieve aanwijzing niet tot stand isgekomen . De rechtbank is van oordeel dat met de reactieve aanwijzing het daaraan uit de wetvolgende rechtsgevolg in het leven is geroepen , dat inhoudt dat de omgevingsvergunning nietin stand is gebleven . De onjuiste adressering doet daaraan niet af. De beroepsgrond slaagt dusniet
Reikwijdte van de reactieve aanwijzing7 . Op de zitting is gesproken over de reikwijdte van het bestreden besluit .De rechtbankoverweegt daarover dat verweerder op grond van artikel 3 . 13 van de Wabo alleen een reactieveaanwijzing mag geven met betrekking tot het onderdeel van de omgevingsvergunning waarbijmet toepassing van artikel 2 . 12 , eerste lid , aanhef en onder a , onder 3° van de Wabo isafgeweken van het bestemmingsplan .Hieruit volgt dat het bestreden besluit alleen betrekking heeft op het onderdeel van deomgevingsvergunning waarbij in afwijking van het bestemmingsplan niet -grondgebondenveehouderij is toegestaan en niet op de andere activiteiten in de omgevingsvergunning. Derechtbank is echter van oordeel dat de omgevingsvergunning is verleend voor eenonlosmakelijke activiteit in de zin van de Wabo. Deze activiteit - het oprichten van devarkensstal - behoort immers zowel tot de activiteit bouwen , de activiteit afwijken van hetbestemmingsplan als de activiteit het wijzigen van een inrichting . Dit heeft tot gevolg dat hetbestreden besluit van rechtswege op de gehele omgevingsvergunning ziet. De rechtbank zoektvoor dit oordeelaansluiting bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raadvan State (ABRvS) van 21 december 2011 , ECLI:NL:RVS:2011: BU8898 , over de verhoudingvan een reactieve aanwijzing tegen een bestemmingsplan tot het daaraan gekoppeldeexploitatieplan . De rechtbank is dus van oordeel dat het bestreden besluit ziet op de vergundeafwijking van het bestemuningsplan ,maar dat, gelet op de onlosmakelijke activiteit, vanrechtswege ook de andere vergunde activiteiten hierdoor worden geraakt, zodat het college vanB en W de gehele omgevingsvergunning niet bekend had mogen maken .

8 . De rechtbank zal hierna beoordelen of verweerder in redelijkheid heeft kunnenbesluiten om een reactieve aanwijzing te geven .Bij deze beoordeling stelt de rechtbank vast dat niet in geschil is dat een varkenshouderij eenvorm is van nict- grondgebonden veehouderij . Ook is niet in geschil dat eiseres 1 het bestaandemelkveebedrijf in kleinere omvang wil voortzetten en dat zij daarnaast op biologische wijzevarkens wil gaan houden . Er ontstaat in de nieuwe situatie een gemengd agrarisch bedrijf .Tussen partijen is ook niet in geschil dat landbouw een ruimtelijk provinciaal belang is datverweerder dient te behartigen .
9 . In geschil is de vraag of verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeftkunnen stellen dathet omzetten van de bestaande melkveehouderij naar een combinatie vaneen melkveehouderij en een biologische varkenshouderij in strijd ismet de provincialebelangen , en dat het geven van een reactieve aanwijzing noodzakelijk was.
Provinciaal belang10 . Op de zitting is geconstateerd dat partijen het erover eens zijn dat het reguleren vanintensieve veehouderij in het algemeen een belang is dat zich leent voor behartiging opprovinciaal niveau vanwege de daaraan klevendebovengemeentelijke aspecten
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11. Eisers voeren - kort samengevat - aan dat er in dit geval geen sprake is van
provinciale belangen die door de omgevingsvergunning worden geraakt. De vergundesituatie is volgens hen niet in strijd met artikel 2 . 1 , derde lid , van de PRV, omdat er geen
sprake is van niet-grondgebonden veehouderij , zoals gedefinieerd in artikel 1 . 1 van de PRV .
De bedrijfsvoering vindt niet in overwegende mate in gebouwen plaats , aangezien de
melkveetak grondgebonden is en de hoofdtak vormt van het bedrijf . Bovendien betreft het
een biologische veehouderij, waardoor het een minder intensieve vorm van veehouderij is .
Daarnaast voeren eisers aan dat geen sprake is van een volledige omschakeling van
grondgebonden veehouderij naar niet-grondgebonden veehouderij , zodat dit initiatief
volgens het provinciaalbeleid mogelijk is . Zij zoeken steun voor dit standpunt in paragraaf
7 . 3 . 1 van de PRS. Voor zover er wel een provinciaal belangwordt geraakt, vinden eisers dat
de noodzaak voor een reactieve aanwijzing ontbreekt, omdat het provinciaal beleid niet
eenduidig is.
12 . In artikel 1. 1 van de PRV zijn de begripsbepalingen opgenomen .
Volgens dit artikelwordt onder agrarisch bedrijf verstaan een bedrijf dat is ingericht voor
zowel de grondgebonden als niet -grondgebonden activiteiten : het telen van gewassen ,
boomteelt daaronder begrepen , of het houden van dieren , één en ander ten behoeve van het
voortbrengen van producten .
Onder grondgebonden landbouw wordt verstaan een agrarisch bedrijfmet een
bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt. Het betreft
akkerbouw , vollegrondstuinbouw , fruitteelt en boomteelt en rundvee -, paarden -, schapen - of
geitenhouderij voor zover bij deze veebedrijven het benodigde ruwvoer ( gras, snij -maïs )
geheel of vrijwel geheel afkomstig is van de structureel bij het bedrijf behorende gronden .
Onder niet - grondgebonden veehouderij (intensicve veehouderij ) wordt verstaan eenagrarisch bedrijfmet een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen
plaatsvindt en gericht is op het houden van dieren , zoals rundveemesterij, varkens -,
vleeskalver-, pluimvee-, pelsdier -, geiten - of schapenhouderij of een combinatie van deze
bedrijfsvormen , alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen ,met
uitzondering van grondgebonden veehouderij .
Ingevolge artikel 2 . 1 , derde lid , van de PRV bevat een ruimtelijk besluit voor gronden die
zijn aangewezen als 'agrarische bedrijven ' geen bestemmingen en regels die voorzien in een
omschakeling van grondgebonden agrarisch bedrijf naar niet- grondgebonden veehouderij .
13 . Verweerder heeft op de zitting onder verwijzing naar de hoofdstukken 4 en 7 van de
PRS aanvullend toegelicht dat het provinciaal belang ligt in cen gezonde en vitale landbouw ,
maar ook in de kwaliteit van hetmilieu en een gezonde leefomgeving. Deze belangen
kunnen onderling wringen , waardoor bemoeienis in de landbouwsector nodig is om de
negatieve effecten daarvan in balans te brengen met de leefomgeving. Dat is al jaren het door
de provincie gevoerde beleid , zoals ook blijkt uit bijvoorbeeld de landbouwvisie . In deafweging van deze conflicterende belangen hebben provinciale staten beleid opgesteld dat
erop is gericht om nieuwe niet- grondgebonden bedrijfstakken te voorkomen. Dit komttot
uitdrukking in de PRV en de daarin opgenomen verbodsbepaling met betrekking totomschakcling naar niet- grondgebonden veehouderijen
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14 . 1 De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich terechtop het standpunt heeftgesteld dat de beoogde bedrijfsvoering , voor zover gericht op het houden van biologischevarkens, voldoet aan de definitie van een niet -grondgebonden veehouderij , zoals bedoeld inde PRV. Tussen partijen is namelijk niet in geschil dat deze bedrijfsvoering geheel of inoverwegende mate in gebouwen plaatsvindt en dathet voer voor de varkens niet of nietvrijwel geheel afkomstig is van de structureel bij het bedrijf behorende gronden , maar dat hetextern wordt aangeleverd .Het gaat dus om een gemend bedrijfmet twee verschillende bedrijfstakken . Voor zover demelkvcetak van het bedrijf in kleinere omvang wordt voortgezet, is sprake van eengrondgebonden bedrijfsvoering en voor de biologische varkenstak van het bedrijf is sprakevan niet- grondgebonden activiteiten .Verweerder heeft op de zitting ook toegelicht dat de definitie van een niet - grondgebondenveehouderij zo moetworden begrepen dat een agrarisch bedrijf met een combinatie vanbedrijfsvormen daaronder valt, tenzij binnen het agrarisch bedrijf sprake is van een vollediggrondgebonden bedrijfsvoering . De rechtbank kan deze redenering van verweerder, gelet opde formulering van de definities in de PRV, volgen . Omdat vast staat dat binnen het bedrijfvan eiseres 1 een combinatie van grondgebonden en niet-grondgebonden bedrijfsactiviteitenplaatsvindt, is geen sprake van een bedrijf met een volledig grondgebonden bedrijfsvoeringen voldoet het bedrijf nict aan de definitie van een grondgebonden veehouderij . Hetargument van eisers dat demelkveetak van het bedrijf de hoofdtak vormt en dat diebedrijfsvoering in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt, is dus niet relevant.De rechtbank ziet geen reden om aan te nemen dat dit anders is als varkens op biologischewijze worden gehouden , omdat de PRV daarvoor geen aparte definitie kent en er ook geenuitzonderingsbepaling voor biologische veehouderijen is opgenomen . Bovendien hebbeneisers niet betwist dat ook bij SKAL -gecertificeerde (biologische ) varkensbedrijven het voervan elders wordt aangevoerd . De rechtbank volgt het betoog van eisers dus niet .
14 . 2 De rechtbank is verder van oordeel dat uit artikel 2 . 1 , derde lid , van de PRVgelezen in samenhang metde rest van het artikel voldoende duidelijk blijkt dat hetomschakelingsverbod geldt voor elkemate van omschakeling van cen grondgebonden naareen niet -grondgebonden bedrijfsvoering en niet alleen , zoals eisers betogen , voor eenvolledige omschakeling . De rechtbank baseert dit oordeel mede op de beperkteuitbreidingsmogelijkheden voor bestaande agrarische bedrijven , waarbij wel eenuitdrukkelijk onderscheid is gemaakt tussen grondgebonden en niet- grondgebondenveehouderijen . De rechtbank constateert dat het bedrijf van eiseres is gelegen op een locatiewaar uitbreiding van een bestaande niet - grondgebonden veehouderij op grond van de PRVook niet is toegestaan . De lezing van het derde lid van artikel 2 .1 van de PRV, zoals eisersbepleiten , zou ertoe leiden dat omschakeling naar een ( relatiefkleine ) niet -grondgebondenbedrijfsvoering op deze locatie welmogelijk is , terwijl ( elke mate van ) uitbreiding van eenbestaande niet - grondgebonden veehouderij hier expliciet is uitgesloten .Het betoog van eisers dat sprake is van een relatiefkleine omschakeling is naar het oordeelvan de rechtbank niet relevant. Het gaat erom dat eiseres 1 een nieuwe bedrijfstak wiltcreëren die valt in de categorie niet -grondgebonden veehouderij .De rechtbank ziet niet inwaarom deze ontwikkeling zou passen binnen het provinciaal beleid nu de regels zich in hetalgemeen verzetten tegen nieuwvestiging van niet- grondgebonden agrarische bedrijven ,zoals blijkt uit de toelichting bij artikel 2 . 1, tweede lid , van de PRV. De rechtbank volgteisers dus niet in hun betoog .

14 .3 De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat verweerder zich ,
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verwijzing naar de PRV , in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat met het
beperken van omschakeling van grondgebonden naar gedeeltelijk niet -grondgebonden
veehouderij een provinciaal belang wordt gediend. De ontwikkeling waarvoor de
omgevingsvergunning is gevraagd is daarmee in strijd .
Noodzaak reactieve aanwijzing
15 . De volgende vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of het geven van een
aanwijzing door verweerder noodzakelijk was. Eisers voeren aan dat dit niet het geval is .
16 . Het geven van een reactieve aanwijzing is een bevoegdheid , waarbij verweerder een
zorgvuldige afweging moetmaken van de betrokken belangen . Derechtbank is van oordeel
dat het bestreden besluit onvoldoende blijk geeft van deze belangenafweging. Het besluit
bevat enkel de algemene zinsnede dat moet worden gemotiveerd welke feiten ,
omstandigheden en overwegingen de provincie ervan weerhouden om het betrokken
provinciale belang met inzet van andere bevoegdheden te beschermen " , zonder dat daaraan
vervolgens een concrete invulling wordt gegeven .Dit is een zorgvuldigheids - en
motiveringsgebrek in verweerders besluitvorming .
17 . Op de zitting heeft verweerder toegelicht dat zij in een vroeg stadium tevergeefs
meerdere pogingen hebben gedaan om deze ontwikkeling tegen te gaan . In gesprekken op
ambtelijk en op bestuurlijk niveau is uitleg gegeven over het provinciaal beleid en over hoe
dat zich verhoudt tot dit initiatief . In die gesprekken heeft verweerder ook gezegd dat zij zich
geroepen voelt om in de vervolgprocedure cen reactieve aanwijzing te geven , als de
besluitvorming toch wordt doorgezet . Desondanks heeft het college van B en W de
omgevingsvergunning verleend .
18. De rechtbank is van oordeel dat verweerder, gelet op deze toelichting, alsnog
toereikend heeft onderbouwd dat het geven van een reactieve aanwijzing gelet op de
betrokken belangen in dit geval noodzakelijk was. Daarbij betrekt de rechtbank dat de
reactieve aanwijzing is gegeven met het oogmerk van handhaving van algemene regels uit de
PRV, die het college van B en W bij een omgevingsvergunning tot afwijken van het
bestemmingsplan in acht moet nemen . Provinciale staten hebben het met het oog op een
goede ruimtelijke ordening noodzakelijk geacht om artikel 2 . 1 , derde lid , in de PRV op te
nemen , ter voorkoming van omschakeling naar niet- grondgebonden vechouderij. Er is geen
reden om aan te nemen dat eisers door deze late motivering van verweerder zijn benadeeld of
dat verweerder een ander besluit zou hebben genomen . De rechtbank ziet hierin aanleiding
om het gebrek in de besluitvorming met toepassing van artikel 6 :22 van de Algemene wet
bestuursrecht te passeren . Wel zal de rechtbank overgaan tot een proceskostenveroordeling
Conclusie19 . De rechtbank is gelet op zij hiervoor heeft overwogen van oordeel datverweerder
zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat provinciale belangen het geven
van een reactieve aanwijzing met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk
maken . Dat de gemeente een eigen ruimtelijk beleid voert , maakthet voorgaande niet anders.
De rechtbank moet in deze procedure namelijk toetsen aan het geldende provinciale beleid .
Ook het feit dat in het verleden aan eiseres 1 een vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 is verleend of dat de ontwikkeling op basis van het voormalige
Reconstructieplan wel mogelijk zou zijn geweest, leidtniet tot een ander oordeel . Zoals de
rechtbank hiervoor ook al heeft overwogen , is de omstandigheid dat het in deze zaak
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over het biologisch houden van varkens niet relevant, omdat het provinciaal beleid geenonderscheid maakt tussen reguliere of biologische veehouderijen
20 . Deberoepen zijn ongegrond .
21 . Derechtbank merktmet betrekking tot de gevolgen van deze uitspraak het volgendeop .Nu de rechtbank tot het oordeel komtdat verweerder in redelijkheid een reactieveaanwijzing heeft kunnen geven , moet de omgevingsvergunning van 6 februari 2018 wordengeacht in zijn geheel niet te zijn bekend gemaakt. Deze is dan ook niet in werking getreden .Tegen het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning stond dus ook geen rechtsmiddelOpen .
22 . De rechtbank ziet aanleiding voor een proceskostenveroordeling en bepaalt datverweerder het door eisers betaalde griffierecht vergoed .De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiseres 1 gemaakte proceskosten . Dezekosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de dooreen derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1024 ,- ( 1 punt voor het indienenvan hetberoepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van€ 512 ,- en een wegingsfactor 1 ).Het is de rechtbank niet gebleken van doorhet college van B & W gemaakte proceskosten .
Beslissing
De rechtbank :

verklaart de beroepen ongegrond;veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiscres 1 tot een bedrag van € 1024 ,

Deze uitspraak is gedaan door mr. E .M . van der Linde, voorzitter, en mr. K . deMeulder enmr. A . R . Klijo , leden , in aanwezigheid van mr. R . N . van Dijk , griffier . De beslissing is in hetopenbaar uitgesproken op 2 september 2019.

griffier yoorzitted

Afschrift verzonden aan partijen op : - 3 SEP. 2018
RechtsmiddelTegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroepworden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State




