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Onderwerp  : Vaststellen bestemmingsplan "Varkenshouderij Laarstraat" 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan “Varkenshouderij Laarstraat” vast te stellen; 
2. Instemmen met de beoordeling van de ingediende zienswijzen; 
3. De gemeenteraad voorstellen te besluiten dat geen exploitatieplan opgesteld hoeft te worden. 
 

 
Inleiding 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel, 250 meter gelegen vanaf de Laarstraat in Vethuizen, 
kadastraal bekend gemeente Gendringen, sectie M, nummer 2457. Op dit perceel willen vier 
varkenshouders gezamenlijk een nieuwe varkenshouderij oprichten met 6.000 varkens.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Varkenshouderij Laarstraat” heeft vanaf 26 november 2009 zes weken ter 
inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend door: 
1. H.J. Schat (Wijnwaarden 36, 7061 BW Terborg); 
2. B. Visscher (Warmseweg 22, 7075 EL Etten); 
3. A.K.M. van Hoof (Postbus 638, 6700 AP Wageningen); 
4. H. Visscher (Warmseweg 22-24, 7075 EL Etten), M. Bosman (Hoge Veldweg 2, 7046 AC Vethuizen) en 

M. Bongers (Laarstraat 3, 7046 AC Vethuizen); 
5. E. Visscher – Endeveld: voorzitter Behoud Kemnade en Waalse Water (Warmseweg 22-24, 7075 EL 

Etten); 
6. M.J.M. Kock en R. Becking namens Stichting MOOIJ Land (Rafelderseweg 10, 7075 DV Etten); 
7. J.G.M. Bongers, M.H.M. Bongers en M.W.G. Bongers - Braam (Laarstraat 3, 7046 AC Vethuizen); 
8. B. Weijers (Laarstraat 4, 7046 AD Vethuizen); 
9. R. Alsema (Neerveldseweg 1, 7077 AL Netterden). 
 
Samenvatting 
Voor de oprichting van een varkenshouderij aan de Laarstraat in Vethuizen is een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. Het opstellen van een exploitatieplan is niet nodig. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage 
gelegen waarbij iedereen een reactie kon geven. Er zijn negen zienswijzen ingediend. Verzocht wordt in te 
stemmen met de beoordeling van de zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Meetbaar effect 
Een nieuw bestemmingsplan voor het perceel gemeente Gendringen, sectie M, nummer 2457, zodat op 
deze locatie een varkenshouderij van 6.000 varkens kan worden opgericht. 
 
Argumenten 

 
1.1 Het bestemmingsplan moet volgens de Wet ruimtelijke ordening worden vastgesteld door de Raad. 

Op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. 
 

1.2 Het bestemmingsplan komt in de plaats van het wijzigingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. 
Aan het wijzigingsplan is goedkeuring onthouden door de provincie. De reden hiervoor was dat de 
gevolgde MER-procedure niet aansloot bij het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan maakte namelijk een 
varkenshouderij mogelijk waar meer dan 6.000 varkens in gehouden kunnen worden, terwijl in de MER 
slechts onderzoek was gedaan naar de gevolgen van een varkenshouderij met dit aantal dieren. Om 



deze reden is het bestemmingsplan “Varkenshouderij Laarstraat” opgesteld. De bouwregels zijn zó 
opgesteld, dat enkel een varkenshouderij kan worden opgericht met een maximum van 6.000 dieren. 

 
1.3 Met het bestemmingsplan kan een nieuwe varkenshouderij worden opgericht. 

Het perceel ligt in het landbouwontwikkelingsgebied. Het beleid van de gemeente is er op gericht om 
binnen dit gebied de vestiging van intensieve veehouderijen toe te staan. 

 
2.1  De ingediende zienswijzen vormen geen reden om het bestemmingsplan niet vast te  stellen. 
  Hiervoor wordt verwezen naar de beoordeling van de zienswijzen, welke in de bijlage is opgenomen. 

 
3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden opgesteld, omdat geen kostenverhaal hoeft plaats te vinden. 

In de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat de Raad een exploitatieplan moet vaststellen voor de 
gronden waarop een nieuw bestemmingsplan betrekking heeft. In dit geval is het opstellen van een 
exploitatieplan niet nodig, omdat er geen kosten verhaald hoeven te worden. De enige kosten die 
gemaakt worden zijn apparaatskosten. Deze worden verhaald via de leges. Er worden geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk gemaakt die kosten met zich mee brengen voor de gemeente. De Wro schrijft 
echter wel voor dat expliciet wordt besloten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld.   

 
Kanttekeningen 

a. Er is in het algemeen veel weerstand tegen de vestiging van intensieve veehouderijen. 
Vooral vanuit milieuorganisaties bestaan veel bewaren tegen de vestiging van intensieve veehouderijen. 
Ook tegen de bij de vestiging van deze varkenshouderij behorende milieuvergunning is beroep ingesteld. 
De Raad van State heeft echter in haar uitspraak van 2 december 2009 de milieuvergunning in stand 
gelaten en gesteld dat ook de MER aan alle vereisten voldoet. 

 
b. De indieners van de zienswijzen kunnen beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Aan het bestemmingsplan zijn geen verdere kosten verbonden dan de apparaatskosten. Deze worden 
doorberekend via de leges. De riolering zal worden aangesloten op het systeem van de gemeente 
Montferland en ook de oprit ligt op het grondgebied van die gemeente, zodat hier voor de gemeente Oude 
IJsselstreek eveneens geen kosten aan zijn verbonden. 
 
Uitvoering 
Planning:  
Na de vaststelling van het bestemmingsplan komt het plan 6 weken ter inzage te liggen. Binnen deze termijn 
hebben degenen die een zienswijze hebben ingediend, of personen die redelijkerwijs niet in staat waren een 
zienswijze in te dienen, de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State. 
 
Communicatie: 
De vaststelling en de daarop volgende terinzagelegging van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de 
Gelderse Post en de Staatscourant. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente.    
 
Bijlage 
Bestemmingsplan “Varkenshouderij Laarstraat” inclusief beoordeling van de zienswijzen 
 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 
 
 
 
 


