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Datum Ons nummer Uw kenmerk
1 9 december 2016 201604285/1 /R1

Inlichtingen
J. Jhauw 
070-4264845

Procedure
Beroep

Onderwerp
Oude IJsselstreek
Bp. Buitengebied, locatie
Breedenbroekseweg 1a te Voorst

Geachte heer/mevrouw,

De door u ingediende stukken (met bijlagen) in de bovenvermelde procedure zijn 
binnengekomen na de termijn die daarvoor geldt. De stukken worden daarom hierbij aan 
u teruggezonden.
U kunt op de zitting vragen om de stukken alsnog aan het dossier toe te voegen. Dat 
verzoek kan echter worden afgewezen.

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Hoogachtend, 
de griffier
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Geachte heer, mevrouw,

Bij uw bovenvermeld schrijven verzoekt u ons om een verweerschrift in te dienen naar aanleiding van het 
ingestelde beroep tegen de ongewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied, locatie 
Breedenbroekseweg 1 a te Voorst.

Sub 1 in het beroepschrift wordt gesteld dat het vastgestelde bestemmingsplan in strijd is met provinciaal 
beleid. Daartoe wordt aangevoerd dat niet wordt voldaan aan de Regionale woonvisie dan wel de Regionale 
Woonagenda 2015-2025 en dat deze ontwikkeling, gelet op de Woningmarktmonitor niet valt uit te leggen.

Het perceel Breedenbroekseweg 1a te Voorst is in het bestemmingsplan Buitengebied Gendringen, 
herziening 2002 opgenomen met de bestemming agrarisch gebied, met opneming van een agrarisch 
bouwperceel. Binnen elk bouwperceel mag uitsluitend worden gebouwd de bij één agrarisch bedrijf 
behorende bebouwing waarvan de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond. 
Onder de toegestane bebouwing is ten hoogste één woning toegestaan, zijnde de bedrijfswoning, tenzij het 
bouwperceel op de plankaart de aanduiding “zonder bedrijfswoning “ heeft gekregen. Een bedrijfswoning 
mag uitsluitend worden gebouwd, indien vaststaat dat binnen hetzelfde bouwperceel een of meer andere 
gebouwen ten behoeve van het betreffende agrarisch bedrijf zijn gebouwd.

Binnen dit bouwperceel is ca. 900 m2 agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig. Het perceel is door 
initiatiefnemer, woonachtig in de directe omgeving, in 2010 aangekocht met het oogmerk om de 
varkenshouderij op deze locatie te doen beëindigen en in te zetten op functieverandering in het kader van 
het VAB beleid. Dat beleid biedt uitzicht op functiewijziging naar Wonen c.q de nieuwbouw van een woning 
ter verevening van de sloop van tenminste 750 m2 bedrijfsbebouwing of verbouw van bedrijfsbebouwing tot 
woonruimte ingeval van sloop van tenminste 500 m2. In die periode kwam evenwel de krimpproblematiek in 
de Achterhoek tot uiting en werd - uitzonderingen daargelaten - .besloten binnen het VAB beleid geen 
nieuwe bouwmogelijkheden meer beschikbaar te stellen. Initiatiefnemer heeft vervolgens bij gebreke van 
mogelijkheden voor toevoeging van nieuwe “VAB contingenten “ gezocht naar perspectief in overname van 
een bestaande toezegging ter realisering op zijn perceel Breedenbroekseweg 1a. . Er is vervolgens met de 
eigenaar overeenstemming bereikt tot inzet van 2 van de bij schrijven van in 2009 ter verevening van de 
bedrijfsbeëindiging en sloop van de bedrijfsbebouwing op het perceel Rieteweg 1 te Heelweg toegezegde 
(3) nieuwbouwmogelijkheden, op het onderhavige perceel Breedenbroekseweg 1a te Voorst. Bij de 
betreffende toezegging ter verevening van de bedrijfsbeëindiging en sloop op het perceel Rieteweg 1 te 
Heelweg is met toepassing van maatwerk bepaald dat de verevenende nieuwbouw in plaats van op het 
perceel Rieteweg 1 zou kunnen plaatsvinden op een nader door burgemeester en wethouders te accorderen 
locatie elders. Dit vanwege de bijzondere ligging van het perceel Rieteweg 1, afgelegen, nabij het 
natuurgebied de Vennebulten en grenzend aan het motorcrossterrein van de Varsseveldse Motor- en Auto



Club (Vamac). Met de vaststelling van het in het geding zijnde bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de 
in 2009 in het woningbouwprogramma opgenomen nieuwbouwmogelijkheden ter verevening (elders) van de 
bedrijfsbeëindiging en sloop op het perceel Rieteweg 1 bestendigd en daarmee formeel gehandhaafd binnen 
het gemeentelijk woningbouwprogramma, ter realisering op het perceel Breedenbroekseweg 1a te Voorst. 
Een perceel zoals gezegd met een agrarische bestemming met agrarisch bouwperceel waarop rechtens de 
bouw van een bedrijfswoning tot de mogelijkheden behoort en ca. 900 m2 bedrijfsbebouwing aanwezig is, 
daarmee ruim beantwoordend aan de sloopnorm volgens het VAB beleid van minimaal 750 m2 voor welk 
sloopvolume verevening open staat in de mogelijkheid voor de bouw van een vrijstaande woning. Een 
mogelijkheid die in de loop van 2010 geen toepassing meer kon vinden voor toevoeging van nieuwe 
contingenten in het woningbouwprogramma, waarna initiatiefnemer heeft ingezet op overname van een 
bestaande toezegging.

Sub 2 in het beroepschrift wordt gesteld dat er sprake is van strijd met het gemeentelijk beleid:
a. er wordt geen antwoord gegeven op de vraag waarom er met het plan sprake is van een verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit;
b. de toezegging van 8 juni 2009 ter verevening van de sloop van de bedrijfsbebouwing op het perceel 

Rieteweg 1 is gedateerd, de bedrijfsbebouwing is nog steeds aanwezig en er wordt tot op heden nog 
het agrarisch bedrijf (Bosbessen- en Zachtfruit) geëxploiteerd. Verder is oncontroleerbaar of de 
toezegging in het woningbouwprogramma is opgenomen en zo ja, welke betekenis hieraan toekomt, 
gelet op de Woningmarktmonitor;

c. cliënt is niet betrokken geweest bij de locatiekeuze en voor het perceel Breedenbroekseweg 1a kan 
eveneens gesproken worden van een afgelegen en ongunstige ligging;

d. waar de gemeente aangeeft dat nieuwbouw op een bestaande locatie in principe als uitgangspunt 
geldt, valt niet in te zien waarom dit niet zou gelden voor het perceel Rieteweg 1 te Heelweg;

e. bij sloop van de circa 900 m2 varkensstallen op het perceel Breedenbroekseweg 1a te Voorst, zou 
hiervoor op grond van het VAB beleid niet meer dan één nieuwe woning gerealiseerd mogen 
worden. Betwijfeld wordt of het VAB beleid voldoende grondslag biedt om, indien de bebouwing op 
het perceel Rieteweg 1 gesloopt wordt, hiervoor op het perceel Breedenbroekseweg 1a twee nieuwe 
woningen te bouwen. Evenmin wordt de sloop van de bebouwing op het perceel Rieteweg 1 
publiekrechtelijk geborgd.

Wij merken hierover het volgende op:

Ad.a. In de Nota zienswijzen is sub 4d weergegeven: “De ruimtelijke meerwaarde is dat een agrarisch 
bouwperceel, met 900 m2 bestaande varkensstallen, met verdere uitbreidingsmogelijkheden en met de 
bestaande mogelijkheid voor de bouw van een bedrijfswoning, wordt omgezet in een bouwmogelijkheid voor 
2 vrijstaande woningen”. In samenhang met deze nieuwbouw is bovendien het agrarisch bouwperceel met 
verdere uitbreidingsmogelijkheden op het perceel Rietweg 1 te Heelweg vervallen, is dat perceel bestemd 
voor wonen en vindt daar daarnaast sloop plaats van 1640 m2 duurzame bebouwing, 4147 m2 glazen 
kassen en 4540 m2 - overigens voor verevening niet meetellende - tunnelkassen.

Ad.b. De bedrijfsmatige exploitatie van i.c. de 3,5 ha zachtfruit is dit seizoen beëindigd, de 4147 m2 glazen 
kassen zijn gesloopt, de (niet meetellende) tunnelkassen zijn gesloopt, en van de duurzame bebouwing zijn 
de beide recreatiewoningen gesloopt en een schuur van ca. 800 m2. De resterende bedrijfsbebouwing van 
ca. 800 m2 wordt gesloopt zodra de middelen daarvoor beschikbaar zijn uit de inzet van de beide 
nieuwbouwmogelijkheden in kwestie op het perceel Breedenbroekseweg 1 a.
Met de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is de toezegging van 8 juni 2009 in het 
woningbouwprogramma (dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld) bestendigd. Dat betekent dat deze 2 
woningen deel blijven uitmaken van de woningbouwplanning voor de komende periode, binnen de daarvoor 
in regionaal verband gemaakte afspraken. De woningbouwmonitor stelt het woningbouwprogramma niet 
terzijde, de meest actuele, de concept- monitor 2016, illustreert in de analysematrix gemeenten overigens 
dat de gemeente Oude IJsselstreek, als enige gemeente in de regio Achterhoek,, op alle fronten, d.w.z. qua 
leegstand, qua WOZ waarde, qua opgave tot het verminderen van plancapaciteit, qua groei van de 
woningvoorraad en qua te koop staande woningen, onder het regionale gemiddelde scoort, (in positieve zin).

Ad. c. Initiatiefnemer heeft zoals door hem aangegeven de bewoners van Plantenweg 11 voorafgaand aan 
de aankoop van de varkenstallen, geïnformeerd over zijn plannen om het perceel met de varkensstallen te 
verwerven teneinde de stallen te slopen en in plaats daarvan terplaatse 1 of 2 woningen te realiseren en hen 
verzocht aan te geven hoe ze daartegenover stonden. Dat is in beraad genomen, waarna de heer Haarlink 
initiatiefnemer heeft meegedeeld, dat men zich kon vinden in de voorgestelde omzetting van de agrarische



bestemming in een woonbestemming. Initiatiefnemer is op basis daarvan tot de betreffende aankoop 
overgegaan. De kwalificatie van de ligging van Rieteweg 1 als afgelegen en ongunstig, komt voort uit de vrij 
geïsoleerde ligging, aan de rand van natuurgebied, grenzend aan een motorcrossgebied, gelegen op 
aanzienlijke afstand van de dichtstbijgelegen verzorgende kern Varsseveld. Breedenbroekseweg 1a maakt 
deel uit van een bebouwingscluster, waarbinnen de bestemming wonen overheerst.

Ad.d. Nieuwbouw op een bestaande bebouwde locatie, c.q. op de locatie waar de bedrijfsbeëindiging en 
sloop plaatsvindt, geldt inderdaad in principe als uitgangspunt. Zoals al eerder genoemd, is vanwege de 
bijzondere ligging van het perceel Rieteweg 1 met toepassing van maatwerk juist bepaald dat de 
verevenende nieuwbouw op een nader te accorderen (onbebouwde) locatie elders zou kunnen plaatsvinden. 
Met Breedenbroekseweg 1a is er uiteindelijk toch een locatie gevonden waar aan bedoeld principe wordt 
beantwoord en feítelijk ook anderszins nog wordt voldaan aan de criteria van het VAB beleid.

Ad. e. Het is juist dat het VAB beleid voor de sloop van 900 m2 bedrijfsbebouwing op het perceel 
Breedenbroekseweg 1a, uitgaande van de sloopnorm van 750 m2, in een nieuwbouwmogelijkheid voor 1 
woning voorziet. Die mogelijkheid werd evenwel teniet gedaan als gevolg van de krimpproblematiek die 
dwong tot een heroverweging van het VAB beleid, met als uitkomst het besluit om - uitzonderingen 
daargelaten - geen nieuwe bouwmogelijkheden meer toe te kennen. Initiatiefnemer heeft daarna 
noodgedwongen zijn toevlucht genomen tot overname van meergenoemde, in maatwerktoepassing voor 
realisering op een nader te bepalen locatie toegezegde “VAB contingenten” ter verevening van de 
bedrijfsbeëindiging en sloop op Rieteweg 11, op zijn perceel Breedenbroekseweg 1 a. Op een locatie, waar 
de geldende agrarische bestemming rechtens een bouwmogelijkheid biedt voor een bedrijfswoning, waar de 
sloop van de aanwezige 900 m2 bedrijfsbebouwing, op basis van het VAB beleid, rechtens een 
bouwmogelijkheid biedt voor een (1) vrijstaande woning, krijgt de meergenoemde, door de gemeenteraad 
bestendigde maatwerktoepassing, invulling, waarbij dubbel en dwars wordt voldaan aan de normstelling en 
de uitgangspunten van het VAB beleid. De bedrijfsbeëindiging en daarmee de ontneming van verdere 
bebouwingsmogelijkheden op het perceel Rieteweg 1 te Heelweg heeft al publiekrechtelijk regeling 
gevonden in wijziging van de agrarische bestemming c.q. het agrarisch bouwperceel in de bestemming 
Wonen. De glazen kassen, de tunnelkassen, en de recreatiewoningen zijn al gesloopt, zoals ook ca. 800 
m2 van de overige, duurzame, bedrijfsbebouwing. De sloop van de nog resterende bedrijfsbebouwing is 
contractueel onderdeel van de overdracht van de verevenende nieuwbouwmogelijkheden.

3. Milieuzonering

Onder dit kopje wordt geconcludeerd dat de gemeenteraad ten onrechte heeft aangenomen dat in het 
plangebied nog een bedrijfswoning kan worden gerealiseerd. Reclamant kan zich daardoor niet vinden in de 
gemeentelijke reactie dat er in principe geen sprake is van het ontstaan van een rechtens ongunstiger 
bouwmogelijkheid qua in acht te nemen hindercontouren nu het ontwerp-plan voorziet in omzetting van een 
bestaand agrarisch bouwperceel - met een bestaande bouwmogelijkheid voor een bedrijfswoning - in een 
bouwmogelijkheid voor 2 vrijstaande woningen. Daartoe wordt aangevoerd dat de feítelijke situatie, waarin 
de varkensstallen al 5 jaar leeg staan en getracht wordt om het VAB beleid toe te passen, onmiskenbaar 
doet blijken dat een volwaardige agrarische bedrijfsvoering al lange tijd niet meer reëel is en dat een eerder 
verzoek om een bedrijfswoning te mogen realiseren is afgewezen. Wij merken hierover het volgende op.

De varkensstallen staan leeg omdat ze door initiatiefnemer, woonachtig in de directe omgeving - na 
voorafgaand overleg met de omwonenden over zijn plannen - juist zijn aangekocht met het oogmerk om 
voortzetting van de varkenshouderij te voorkomen. Dit ten gunste van de ruimtelijke- en milieukwaliteit in de 
door burgerwoningen gedomineerde omgeving, met inzet op functiewijziging naar wonen in het kader van 
het VAB beleid. Dat laat onverlet dat de stallen nog in uitstekende staat verkeren en in principe per 
omgaande weer voor de varkenshouderij dan wel voor andere vormen van agrarische bedrijfsvoering in 
gebruik kunnen worden genomen. Omvang en staat van de bestaande bebouwing en de verdere 
mogelijkheden bieden daarvoor alle perspectief en sluiten een volwaardige bedrijfsvoering geenszins uit. De 
door reclamant aangehaalde afwijzing van een eerder verzoek om medewerking aan de bouw van een 
bedrijfswoning was gebaseerd op overschrijding van de max. inhoudsmaat. Daarnaast is een verzoek 
afgewezen van de vorige eigenaar/bewoner van het perceel Plantenweg 11 van reclamant, die indertijd ook 
de onderhavige varkensschuren in eigendom had en als 1 inrichting met Plantenweg 11 exploiteerde, en 
aldus niet beantwoordde aan het criterium noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering. Dat impliceert 
echter geenszins dat de bouw van een bedrijfswoning per definitie illusoir is. Het geldende 
bestemmingsplan biedt die mogelijkheid gewoonweg in rechte indien wordt voldaan aan het overigens voor



alle bebouwing binnen agrarische bouwpercelen geldende criterium noodzakelijk voor een doelmatige 
bedrijfsvoering.

Het in 2012 ingediende verzoek tot vergroting van het agrarisch bouwperceel Plantenweg 11 volgde op een 
telefonisch informatieverzoek over de eventuele mogelijkheden. Daarop is toen aangegeven dat er een 
nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied in voorbereiding was, waarbij een inventarisatie van de 
wensen ten aanzien van alle agrarische bouwpercelen aanstaande was. Vervolgens is verzocht aan de 
zuidoostzijde de begrenzing van het bouwperceel (van 12360 m2) te verruimen tot op de perceelsgrens met 
het perceel Breedenbroekseweg 1a en aan de noordzijde het bouwperceel indien mogelijk 15 m over de 
volle breedte te verruimen.

De bedoelde verruiming aan de zuidoostzijde tot op de perceelsgrens met het perceel Breedenbroekseweg 
1a ten dienste van de bouw van een Quarantainestal/Dekstation van 30 x 15 m, gaat voorbij aan de nog 
beschikbare ruimte binnen het bestaande bouwperceel, is qua uitbreidingsrichting tot op de grens van het 
belendend agrarisch bouwperceel ruimtelijk gezien onwenselijk, en is los daarvan overigens ook niet vervat 
in enig bedrijfsplan of anderszins onderbouwd. Het gegeven dat er buiten het bouwvlak een buitenbak is 
aangelegd doet aan een en ander niet af en vormt evenmin redelijkerwijs grondslag om het bouwperceel 
daarom uit te breiden tot voornoemde perceelsgrens.

De stelling dat er op basis van een uittreksel van de Kamer van Koophandel dient te worden uitgegaan van 
een groothandel in levende dieren is een nieuw element dat wij niet kunnen plaatsen.

4. Belangenafweging, goede ruimtelijke ordening

Gesteld wordt dat bij de vastsstelling van het plan geen rekening is gehouden met de belangen van 
reclamant om ongehinderd een trainings- en handelsstal te exploiteren en verder uit te breiden. Voorts wordt 
opgemerkt dat het vrij onlogisch is om in een afgelegen, agrarisch gebied twee nieuwe burgerwoningen toe 
te staan, waardoor de voorgenomen ontwikkeling niet in een goede ruimtelijke ordening voorziet.

Het plan voorziet in omzetting van een bestaand agrarisch bouwperceel - met een bestaande 
bouwmogelijkheid voor een bedrijfswoning - in een bouwmogelijkheid voor 2 vrijstaande woningen. Er is 
daardoor in principe geen sprake van het ontstaan van een rechtens ongunstiger bouwmogelijkheid ten 
aanzien van de bedoelde bedrijfsvoering qua in acht te nemen hindercontouren van 30 m voor stof en geluid 
en 50 m voor geur. Aan die normering wordt, daarbij voor geur uitgaande van het dichtstbijzijnde 
emissiepunt van de bebouwing, voldaan. De kwalificatie afgelegen, agrarisch gebied kunnen wij niet 
plaatsen. Het perceel Breedenbroekseweg 1a maakt deel uit van een bebouwingscluster, waarbinnen de 
bestemming wonen overheerst.

5. Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het bestemmingsplan in strijd is met zowel het provinciaal als het gemeentelijk 
beleid, met name omdat er geen behoefte bestaat aan de twee burgerwoningen en hiervoor geen 
plancapaciteit beschikbaar is.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de in 2009 in het 
woningbouwprogramma opgenomen nieuwbouwmogelijkheden ter verevening (elders) van de 
bedrijfsbeëindiging en sloop op het perceel Rieteweg 1 bestendigd en daarmee formeel gehandhaafd binnen 
het gemeentelijk woningbouwprogramma, ter realisering op het perceel Breedenbroekseweg 1a te Voorst.
Dit zijn de enige nieuwbouwmogelijkheden in Voorst, die door initiatiefnemer zowel als huur- als als
koopwoning kunnen worden gerealiseerd en waarvoor al de nodige belangstelling is gebleken.

Tot zover onze reactie op het ingestelde beroep.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

De heer O.E.T. van Dijk 
burgemeester

De heer R. Je!


