
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 
 
1. Onderwerp: 
 

Aanpassing/herstel bestemmingsplan Varkenshouderij Laarstraat 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

3e cyclus / 12 mei 2011 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

De Raad van State heeft in een tussenuitspraak geoordeeld, dat het 
bestemmingsplan voor het oprichten van een varkenshouderij aan de Laarstraat, 
niet steunt op een deugdelijke motivering. De Raad van State heeft de raad de 
gelegenheid geboden om binnen 12 weken dit te herstellen en een nieuw besluit 
te nemen. In de notitie Toetsing inpassing en omvang Varkenshouderij 
Laarstraat, is de gevraagde motivering opgenomen. Voorgesteld wordt deze 
notitie bij het bestemmingsplan te voegen en een nieuwe plankaart vast te 
stellen. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
Notitie toetsing inpassing en omvang bouwperceel Varkenshouderij Laarstraat 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Tussenuitspraak Raad van State d.d. 9 maart 2011 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

nee 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt 

13 Meer informatie 
bij:  

Frans Kroesen f.kroesen@oude-ijsselstreek.nl tel 0315 292 422 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 



 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 12 mei 2011  

 

Bundelnummer : 13  
 

 
 

 
Onderwerp  : Aanpassing/herstel bestemmingsplan Varkenshouderij Laarstraat 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

a.    instemmen met de notitie “Toetsing inpassing en omvang bouwperceel varkenshouderij Laarstraat”; 
b     deze notitie als motivering toevoegen aan de plantoelichting behorende bij het bestemmingsplan   
Varkenshouderij Laarstraat. 
c.    de bij het bestemmingsplan Varkenshouderij Laarstraat behorende plankaart intrekken en de plankaart Schaal 
1: 2000 vaststellen (NL.IMRO.1509.BP000025-VA01) 
d.     in de regels Artikel 1 lid 1.2 bestemmingsplan overeenkomstig aanpassen. 
 
 
 
Aanleiding 
Op 18 februari 2010 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Varkenshouderij Laarstraat vastgesteld. 
Hiertegen is door een aantal belanghebbenden beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit beroep is op 
18 januari 2011 tijdens een openbare zitting door de Raad van State behandeld. De Raad heeft daarbij een 
aantal gebreken geconstateerd. 
Op 9 maart 2011 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Daarbij constateert de Raad van 
State dat  aan het besluit van de raad van 18 februari 2010 een aantal  te herstellen gebreken kleeft.  
a. De plankkaart en de toegekende omvang van het bouwvlak is op onzorgvuldige wijze voorbereid.  
b. Niet deugdelijk is gemotiveerd waarom is afgeweken van de voor het gebied vastgestelde Gebiedsvisie.  
 
De Raad van State heeft de gemeenteraad opgedragen om binnen 12 weken na verzending van de 
tussenuitspraak  het raadsbesluit te herstellen.  
 
Om de gebreken te herstellen is de notitie “Toetsing inpassing en omvang bouwperceel varkenshouderij 
Laarstraat” opgesteld waarin gemotiveerd op de materie wordt ingegaan. Vervolgens is een nieuw 
bouwkavel bepaald en vastgelegd in de bij het bestemmingsplan Veehouderij Laarstraat behorende nieuwe 
plankaart nummer: NL.IMRO.1509.BP000025-VA01 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Het bestemmingsplan maakt de bouw van een varkenshouderij aan de Laarstraat mogelijk. 
 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1  Gemotiveerd wordt dat de voorziene vestiging zicht verhoudt met de gebiedsvisie 

  Het initiatief is getoetst aan de gebiedsvisie. In de notitie is gemotiveerd waarom afgeweken is van 
het voorkeursprincipe van “bundeling en clustering” en gekozen is voor het “ontwikkelingsprincipe”. 
 

1.2 Het initiatief voldoet aan de “Spelregels Oeroude IJsselstromen”. 
Het initiatief is uitgebreid aan deze spelregels getoetst. Uit deze toetsing blijkt dat aan de spelregels 
wordt voldaan. 

 
1.3 Het bestemmingsplan moet duidelijkheid en zekerheid geven.  

Die duidelijkheid en zekerheid kan het beste gegeven worden door de notitie bij de plantoelichting 
te voegen en een nieuwe plankaart bij te voegen waarin de omvang van het bouwperceel zo veel 
mogelijk wordt beperkt en aansluit bij de behoefte van de ondernemer.  

 
 

Kanttekeningen 
a. In de einduitspraak van de Raad van State zullen, naast de aangepaste gemeentelijke 

onderbouwing, de overige beroepsgronden van belanghebbenden worden besproken. Met deze 
tussenstap wordt een belangrijke stap gezet. 



 
Kosten, baten, dekking 
 
n.v.t. 
Uitvoering 
 
Planning 

• Het raadsvoorstel aanbieden aan de raad van 12 mei (nazendstuk) 
•  Na het raadsbesluit dient het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te worden 

gemaakt zonder dat daarvoor eerst een ontwerp van het besluit ter visie behoeft te worden gelegd. 
• Vervolgens kan de beroepsgang worden vervolgd. De verwachting is dat de raad van State medio 

augustus 2011 uitspraak zal doen. 
 
 
Communicatie/participatie  
Het raadsbesluit wordt algemeen bekend gemaakt en naar de Raad van State gezonden. 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 



toetsing 
inpassing en omvang 
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varkenshouderij Laarstraat





1 INLEIDING

Op 9 maart 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een zogenaamde tussenuit-
spraak gedaan vanwege een beroep dat is ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Varkens-
houderij Laarstraat”.

In de tussenuitspraak is de volgende overweging opgenomen:
‘De raad heeft de gebiedsvisie op 30 oktober 2009 vastgesteld. In de gebiedsvisie is op basis van ruimtelijke 
en landschappelijke argumenten bepaald waar in het landbouwontwikkelingsgebied ruimte kan worden gebo-
den voor nieuwe bedrijven, waarbij ook is aangegeven welke ruimtelijk-landschappelijke voorwaarden gelden 
om te komen tot een inpassing van bedrijven die leidt tot kwaliteit. De gebiedsvisie voorziet niet in overgangs-
recht. De raad diende het plan dan ook te toetsen aan de gebiedsvisie.

Anders dan in de stukken is vermeld heeft de raad zich ter zitting op het standpunt gesteld dat het plan vol-
ledig is getoetst aan de gebiedsvisie. Zo heeft de raad ter zitting gesteld dat is gekozen voor het ontwikke-
lingsprincipe spreiding en is gezorgd voor een oplossing op maat, voor zover is afgeweken van de gebiedsvisie. 
De raad heeft evenwel niet gemotiveerd waarom is gekozen voor het genoemde ontwikkelingsprincipe, terwijl 
bundeling en clustering volgens de gebiedsvisie de voorkeur genieten. Evenmin heeft de raad inzichtelijk ge-
maakt in hoeverre hij de in de gebiedsvisie opgenomen “Spelregels Oeroude IJsselstromen” in zijn afweging 
heeft betrokken.

De afdeling ziet in hetgeen de stichting en anderen hebben aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het 
bestreden besluit niet berust op een deugdelijke motivering.’

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft besloten dat de raad bij het besluit omtrent de vaststelling van dit 
bestemmingsplan alsnog inzichtelijk moet maken of de voorziene vestiging van een intensieve veehouderij ter 
plaatse zich verhoudt tot de gebiedsvisie. 

In de voorliggende notitie wordt als eerste deze gevraagde motivering in het licht van de gebiedsvisie uitge-
werkt (zie paragraaf 2 tot en met 4).

Tevens is in de tussenuitspraak gevraagd de omvang en de situering van het bouwperceel te heroverwegen. 
Dit wordt toegelicht in paragraaf 5).

2 TIJDPAD 

De besluitvorming ten aanzien van de varkenshouderij aan de Laarstraat loopt reeds vanaf het jaar 2006.
De gemeente is akkoord gegaan met de vestiging van de varkenshouderij. Aanvankelijk kon gebruik gemaakt 
worden van een bevoegdheid die in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is opgenomen waarbij het 
college van burgemeester en wethouders een nieuwe bouwkavel voor de vestiging van dit bedrijf mochten 
opnemen. Dit heeft geresulteerd in de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied 2000, 
herziening 2002, wijziging Laarstraat” op 23 juni 2009.

Op 29 september 2009 hebben de Gedeputeerde Staten van Gelderland beslist goedkeuring aan dit plan 
te onthouden. Deze onthouding van goedkeuring heeft mede op advies van de gemeente Oude IJsselstreek 
plaatsgevonden. De achterliggende reden was dat binnen de bepaalde goot- en nokhoogte niet uit te sluiten 
was dat vee in meerdere verdiepingen zou worden gehouden. In de voorafgaande planvoorbereiding, waaron-
der het opstellen van een planMER, was hier geen rekening mee gehouden. 

De gemeente Oude IJsselstreek achtte een intensieve veehouderij met een grotere omvang door het houden 
van dieren in verdiepingen ongewenst. Om die reden is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld, 
namelijk het bestemmingsplan “Varkenshouderij Laarstraat” dat op 18 februari 2010 door de gemeenteraad 
is vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt beoogd het oorspronkelijke bouwplan van de initiatiefnemer 
planologisch te regelen, waarbij geen mogelijkheid bestaat om vee in verdiepingen te houden. 

Inmiddels was op 30 oktober 2009 de Gebiedsvisie LOG Azewijn vastgesteld. Deze gebiedsvisie is een ge-
meentelijke uitwerking van het door de provincie Gelderland in het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
(23 februari 2005) aangewezen landbouwontwikkelingsgebied (LOG).
In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe de ontwikkeling volgens het bestemmingsplan Varkenshou-
derij Laarstraat zich tot deze gebiedsvisie verhoudt.





3 BESTEMMINGSPLAN VARKENSHOUDERIJ LAARSTRAAT EN DE GEBIEDSVISIE LOG AZEWIJN

Ruimtelijke principes
De Gebiedsvisie Log Azewijn waarin een visie wordt gepresenteerd op de inplaatsing van nieuwe intensieve 
veehouderijbedrijven is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

gebieden ontzien waar een toevoeging van relatief grote intensieve veehouderijen leidt tot een  
onvermijdelijke aantasting van bijzondere ruimtelijk-landschappelijke waarden;
gebieden die bijzonder geschikt zijn voor nieuwvestiging optimaal benutten;
overige locaties dusdanig benutten dat de landschappelijke en functionele kwaliteiten behouden blijven.

Op basis van deze uitgangspunten zijn drie verschillende ontwikkelingsprincipes geschetst voor de wijze waar-
op locaties voor nieuwe intensieve veehouderijbedrijven kunnen worden bepaald. Het gaat om de principes 
‘clustering’, ‘bundeling’ en ‘spreiding’.
Bij clustering is sprake van het creëren van een cluster van bedrijven. In de gebiedsvisie zijn drie zoekgebieden 
voor clusters aangewezen. 
Bij het principe bundeling is een aantal hoofdwegen in het gebied bepaald waarlangs nieuwe vestigingen van 
intensieve veehouderijen kunnen worden opgevangen.
Bij het principe spreiding worden de bedrijven, daar waar dat kan, opgenomen in het bestaande landschap. 
Het hanteren van een afstandsnorm tussen erven garandeert een spreiding van nieuwe bedrijven waarbij 
vanaf de weg veel doorzicht naar het achtergelegen agrarische gebied mogelijk blijft. Hierdoor wordt bevor-
derd dat ieder bedrijf als een zelfstandig object in het landschap wordt ervaren.

Volgens de gebiedsvisie gaat de voorkeur uit naar de toepassing van het principe van clustering. Vermeld 
wordt dat indien de uitwerking van clusters om uitvoeringstechnische of financiële redenen niet haalbaar 
blijkt, het toepassen van een combinatie van de principes bundeling en eventueel spreiding een goed alterna-
tief is. Van vestiging kan geen sprake zijn buiten de zoekzones uit deze visie. Indien niet wordt of kan worden 
voldaan aan de spelregels of milieueisen dient volgens de gebiedsvisie naar een oplossing op maat te worden 
gezocht. 

Principe spreiding voor de Laarstraat
Voor de omgeving van de Laarstraat geldt volgens de gebiedsvisie het principe van spreiding. De Laarstraat 
is niet gelegen in gebieden waar het principe van clustering of bundeling van toepassing is.
Zoals hierboven vermeld gaat de voorkeur uit naar een invulling van de clusters en als dat niet mogelijk blijkt 
is een combinatie van bundeling en spreiding mogelijk. 

Het initiatief aan de Laarstraat is reeds lang voor het opstellen van de gebiedsvisie gestart. Al lang voor 
het tot stand komen van de gebiedsvisie heeft de gemeente medewerking aan het initiatief verleend. Dit 
heeft reeds in 2009 geleid tot een vastgesteld bestemmingsplan. Ten behoeve van deze planvorming heeft 
een zorgvuldige landschappelijke afweging plaatsgevonden, op grond waarvan ook een ontwerp voor de land-
schappelijke inpassing is opgesteld.
De planvoorbereiding voor het bestemmingsplan Varkenshouderij Laarstraat heeft lang geduurd. Dat hing 
samen met het feit dat de gemeente en de provincie kozen voor de toepassing van het voorzorgprincipe, door 
de theoretische mogelijkheid van het houden van vee in meerdere verdiepingen te voorkomen. Daarom is een 
herziening van het bestemmingsplan opgesteld, die opnieuw de gehele procedure moest doorlopen. 

Hoewel de gebiedsvisie beoogt eerst de mogelijkheden van clustering te onderzoeken, stelt de gebiedsvisie 
dat ook in het gebied van de “Oeroude IJsselstromen” (waar de Laarstraat in ligt) nieuwvestiging van inten-
sieve veehouderij mogelijk is. Daarom zijn er in de gebiedsvisie specifiek voor dit gebied spelregels uitgewerkt 
waaraan de nieuwvestiging van intensieve veehouderij moet voldoen. Tevens wordt er in de visie ruimte gebo-
den om in specifieke situaties maatwerk toe te passen.
Gezien de voorgeschiedenis waarbij de gemeente haar medewerking aan de vestiging aan de Laarstraat 
heeft verleend en het feit dat in dit gebied volgens de gebiedsvisie in principe nieuwvestiging mogelijk is, acht 
zij het gerechtvaardigd om volgens het principe van spreiding aan dit specifieke initiatief verdere medewer-
king te verlenen. 

•

•
•







2. SPELREGELS OEROUDE IJSSELSTROMEN

BIJ SPREIDING BINNEN HET GEBIED
Nieuwvestiging:
Ja

Max. grootte:
1.5 ha

Min. zijdelingse afstand t.o.v. woningen en bedrijven:
250 m

Min. afstand tot de weg:
Vrij, geen voorgeschreven afstand

Vorm bouwblok:
Bij voorkeur vierkant 1:1; evt. 1:1,5 tot 1,5:1

Bouwhoogte stallen:
Nokhoogte max. 10 m, goothoogte max. 6 m

Conform vigerend bestemmingsplan.

Gestapelde bouw is niet toegestaan (geen etages of 

verdiepingen ondergronds).

Gevel bedrijfsgebouwen:
Gelede gevel naar weg/zichtzijde

Erf-indeling:
Woonkavel + tuin op voorerf, in elk geval 60% van de 

lengte van de voorzijde van het perceel is woonkavel 

Max. 20% van het voorerf is bebouwd en/of verhard

Landschappelijk groen:
Singel 8 m breed, met boomgroepen

Minimaal 70% van de perceelsgrenzen beplant 

Openingen in de singel max. 20m breed

Op voorerf in elk geval 8 bomen (streekeigen), situering 

vrij (als solitair, laan, boomgroep etc.)

Geen hekken en schuttingen

AANVULLENDE REGELS BIJ UITBREIDING VAN 
BESTAAND BEDRIJF IN GEHEEL GEBIED:
Behoud van karakter bestaand erf

Behoud van bestaande groen

Bedrijfsgebouwen achter de woning geplaatst

Bij voorkeur realiseren van een eigen entree, indien 

kleinschalig (historisch) erf

woonkavel

>8 m brede singel + 
boomgroepen, 

in elk geval 75% van 
de perceelsgrenzen 

beplant

vrij

 >60% 

 >30m 

zij-aanzicht

voor-aanzicht

1:1,5
1:1,5

1:1

LOG
A Z E W I J N

1
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4 TOETSING AAN DE SPELREGELS OEROUDE IJSSELSTROMEN

Inleiding
Het initiatief van Varkensgroep Gendringen aan de Laarstraat in Vethuizen is gelegen binnen het gebied ‘Oer-
oude IJsselstromen’ uit de Gebiedsvisie LOG Azewijn. Binnen het gehele gebied van de ‘Oeroude IJsselstro-
men’ biedt de gebiedsvisie ruimte voor nieuwvestiging middels het principe van spreiding. 

Spelregels en toetsing
Hieronder worden de spelregels vanuit de Gebiedsvisie LOG Azewijn toegespitst op het initiatief van de Var-
kensgroep Gendringen. 

Toetsing nr. 1
Binnen dit gebied is het dus mogelijk om nieuwvesting van intensieve veehouderij mogelijk te maken.

Toetsing nr. 2 
Het beoogde initiatief (bouwkavel) beslaat een oppervlakte van 98 meter * 136 meter = 1,33 hectare. Het 
initiatief past derhalve binnen de gestelde 1,5 hectare per kavel.

Toetsing nr. 3
De afstand tussen de bebouwing van het nieuwe erf (het initiatief) en de bebouwing van het dichtstbijzijnde 
erf, dat noord-westelijk aan de Laarstraat is gelegen bedraagt circa 250 meter. De spelregel betreft de zijde-
lingse afstand tot een woning of bedrijf. Bij de ontwikkeling van het initiatief is dit niet relevant, omdat deze aan 
een insteek komt te liggen in het landschap. Hierbij kan niet gesproken worden over zijdelingse afstand omdat 
het initiatief niet naast, maar achter het bestaande erf komt te liggen. 

In de visie is nog een extra spelregel opgenomen: de minimale afstand hemelsbreed tot aan nieuwvestigings-
bedrijven moet ook 250 meter bedragen. Zoals gezegd bedraagt de onderlinge afstand circa 250 meter. 
De gewenste afstand van 250 meter blijft dus ook hemelsbreed gewaarborgd, zodat een concentratie van 
agrarische bedrijven wordt voorkomen. Het bedrijf komt hierdoor als een zelfstandig object in het landschap 
te liggen, dit sluit aan bij de gebiedsvisie van het LOG Azewijn.

Toetsing nr. 4
Aangezien er geen afstand tot de weg is voorgeschreven, voldoet het initiatief. 

Toetsing nr. 5
Het bouwblok van het initiatief is 98 meter bij 136 meter. Dit is een verhouding van 1:1,4. Hiermee voldoet 
het initiatief niet aan de voorkeursverhouding van 1:1, maar het blijft binnen de bandbreedte van 1:1 tot 1:1,5. 
Gesteld kan worden dat het initiatief voldoet aan de gewenste verhouding van het bouwblok. Daar komt bij dat 
door de situering van het initiatief tussen twee bospercelen en gedeeltelijk ‘in’ het zuid-westelijke bosperceel 
het bouwblok moeilijk van twee zijden tegelijk zichtbaar is vanuit de omgeving, waardoor een kleine afwijking in 
de gewenste voorkeursverhouding nauwelijks waarneembaar is. 

Toetsing nr. 6
Het initiatief past binnen het bestemmingsplan en voldoet hiermee aan de gestelde nok- en goothoogte. 

Het initiatief betreft stallen van één laag met een kap. De stallen bestaan dus niet uit gestapelde bouw. Om 
een optimale bedrijfsvoering mogelijk te maken is het aannemelijk dat de stallen voorzien worden van kelders 
onder de stal voor de opvang van mest. Hierbij is geen sprake van een verdieping ondergronds, maar van een 
voorziening ondergronds om optimale bedrijfsvoering mogelijk te maken. 

Toetsing nr. 7
Het punt van de gelede gevel behoort niet in het bestemmingsplan te worden geregeld, maar in de welstands-
nota. Vandaar dat het bestemmingsplan op dit aspect niet ingaat. Ten tijde van de aanvraag voor een omge-
vingsvergunning voor bouwen dient te worden getoetst aan de welstandsnota. 
Overigens is er in het bouwplan sprake van een relatief beperkte geleding van de gevels. Deze geleding ont-
staat door twee van elkaar gescheiden stallen te realiseren. 
Het door Staring Advies opgestelde landschapsplan (juli 2007) voorziet, op een andere manier, in een be-
paalde mate van geleding van de gevel richting de weg/zichtzijde door de aanplant van boomgroepen langs 
de gevel. 
Vanwege de grote afstand tot de openbare weg in combinatie met de realisatie van de beplanting wordt de 
beperkte geleding in deze specifieke situatie voldoende geacht. 
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Toetsing nr. 8
Dit houdt in dat het voorste deel van de bouwkavel over 60% van de breedte woonkavel moet zijn. Bij het on-
derscheid tussen woonkavel en bedrijfskavel is met name de locatie van de stallen bepalend. Bij een breedte 
van 98 meter betekent dat in deze situatie 59 meter.
De woonkavel bij dit initiatief wordt gevormd door het voorerf waarop de woning en een berging worden 
gerealiseerd. De afstand van de berging en het woonhuis tot aan de mestsilo bedraagt dan 68 meter, waar-
mee het voldoet aan de gestelde 60% woonkavel. Daar komt nog bij dat het landschapsplan voorziet in een 
hoogstamfruitboomgaard, waterberging, een poel en schraal vochtig grasland over de gehele breedte van 
het bouwkavel. 

Het voorerf wordt over een grotere oppervlakte verhard dan in de gebiedsvisie is aangegeven, namelijk circa 
55%, Het doel van de bepaling uit de gebiedsvisie is echter dat het voorste deel van het erf een kwalitatief 
goede ruimtelijke kwaliteit krijgt. Omdat aansluitend op het voorste deel van het erf een hoogstamfruitboom-
gaard, een poel en schraal grasland wordt gerealiseerd, wordt het gehele voorerf in een groene setting opge-
nomen. Hierdoor wordt de beoogde ruimtelijke kwaliteit bereikt en aan het doel van dit criterium voldaan.

Daarnaast geldt nog dat minimaal 30 meter van het erf, vanaf de voorzijde bij de woonkavel hoort. Bij het initi-
atief worden de stallen gerealiseerd op 35 meter vanaf de voorzijde van de bouwkavel. Deze afstand voldoet 
dus aan de gestelde 30 meter. 



2. SPELREGELS OEROUDE IJSSELSTROMEN

BIJ SPREIDING BINNEN HET GEBIED
Nieuwvestiging:
Ja

Max. grootte:
1.5 ha

Min. zijdelingse afstand t.o.v. woningen en bedrijven:
250 m

Min. afstand tot de weg:
Vrij, geen voorgeschreven afstand

Vorm bouwblok:
Bij voorkeur vierkant 1:1; evt. 1:1,5 tot 1,5:1

Bouwhoogte stallen:
Nokhoogte max. 10 m, goothoogte max. 6 m

Conform vigerend bestemmingsplan.

Gestapelde bouw is niet toegestaan (geen etages of 

verdiepingen ondergronds).

Gevel bedrijfsgebouwen:
Gelede gevel naar weg/zichtzijde

Erf-indeling:
Woonkavel + tuin op voorerf, in elk geval 60% van de 

lengte van de voorzijde van het perceel is woonkavel 

Max. 20% van het voorerf is bebouwd en/of verhard

Landschappelijk groen:
Singel 8 m breed, met boomgroepen

Minimaal 70% van de perceelsgrenzen beplant 

Openingen in de singel max. 20m breed

Op voorerf in elk geval 8 bomen (streekeigen), situering 

vrij (als solitair, laan, boomgroep etc.)

Geen hekken en schuttingen

AANVULLENDE REGELS BIJ UITBREIDING VAN 
BESTAAND BEDRIJF IN GEHEEL GEBIED:
Behoud van karakter bestaand erf

Behoud van bestaande groen

Bedrijfsgebouwen achter de woning geplaatst

Bij voorkeur realiseren van een eigen entree, indien 

kleinschalig (historisch) erf

woonkavel

>8 m brede singel + 
boomgroepen, 

in elk geval 75% van 
de perceelsgrenzen 

beplant

vrij

 >60% 

 >30m 

zij-aanzicht

voor-aanzicht

1:1,5
1:1,5

1:1
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Toetsing nr. 9
Het landschapsplan van Staring Advies (juli 2007) voorziet in de landschappelijke inpassing van het initiatief. 
Het landschapplan gaat niet uit van de gestelde groensingel van 8 meter direct rondom de bouwkavel, maar 
voorziet in de realisatie van beplanting direct langs de noord-westelijke grens van de bebouwing én in verster-
king van het landschap in de omgeving. Hierdoor wordt het initiatief op een natuurlijke wijze geïntegreerd in 
het omringende robuuste landschap. De wijze waarop de beplanting wordt aangebracht benadrukt niet dat 
hier een agrarisch bedrijf is gelegen. Deze gewijzigde interpretatie van de spelregel is daarom acceptabel.

Het landschap wordt in de visie omschreven als kleinschalig. Het heeft een besloten karakter. Centraal in 
dit gebied ligt een aantal bosschages, verspreid staan enkele fraaie solitaire bomen in het landschap, op 
perceelgrenzen is nog een aantal oude (meidoorn)hagen te vinden, waterlopen worden begeleid door fraaie 
rietkragen en wegen rondom het gebied zijn voorzien van laanbeplanting, singels en plukken groen. Deze land-
schapselementen geven dit landschap het kleinschalige en besloten karakter. 
Het landschapsplan sluit hierbij aan. Het voorziet in de aanleg van houtsingels, moeraszone en dus rietkragen 
langs de waterloop, aanplant van boomgroepen, laanbeplanting, hagen, hoogstamfruitboomgaarden en bos 
passend binnen het huidige landschap. 

De totale lengte van de perceelsgrens bedraagt circa 1.100 meter, waarvan 70% (770 meter) beplant moet 
worden. In totaal wordt in het landschapsplan circa 800 meter van de perceelgrenzen aangeplant of bestaat 
uit bestaand bos. Een deel van de perceelgrenzen is dus bestaand bos en het overige deel zal nieuw worden 
aangeplant met hagen, moeraszone en houtsingels. Het initiatief voorziet in de gestelde 70% aanplant van 
perceelsgrenzen.
Aan de gevelzijde vanaf de Laarstraat voorziet het landschapsplan in de aanplant van boomgroepen. De breed-
te van een boomgroep in volledige wasdom bedraagt 10-15 meter. Drie boomgroepen over de lengte van 95 
meter langs de gevel van één van de nieuwe stallen beslaan in totaal 30-45 meter. De openingen hiertussen 
zijn dan minder dan de gestelde 20 meter en voldoen daarmee aan de gestelde eisen in de spelregels van het 
LOG Azewijn. 
Het landschapsplan voorziet in de aanleg van hoogstamfruitboomgaarden omzoomd met (meidoorn)hagen. 
Deze zijn passend in het gebied (komen ook elders voor) en streekeigen. Het voorerf wordt dus voorzien van 
de miniaal acht gewenste streekeigen bomen.
Binnen het initiatief van de Varkensgroep Gendringen en het bijbehorende landschapsplan zijn geen hekken of 
schuttingen voorzien. Het is wel aannemelijk dat functionele hekken en afscheidingen geplaatst worden ten 
behoeve van een optimale bedrijfsvoering. Deze functionele hekwerken vormen geen belemmering voor de 
gestelde spelregels. De in de spelregels bedoelde hekken en schuttingen hebben betrekking op de directe 
omgeving van de woning, niet op de functionele hekwerken die een goede bedrijfsvoering mogelijk maken. 

Toetsing nr. 10
Deze spelregel is niet van toepassing, omdat de ontwikkeling een nieuwvestiging betreft. Toch wordt het 
bestaande groen behouden. Het landschapsplan sluit aan bij de huidige omgeving. Het bosperceel wordt op-
genomen in het plan en nieuwe landschapselementen worden aangeplant op bestaande lijnen en patronen in 
het landschap. Hierdoor ontstaat een verankering met het huidige landschap. 

Overig
Een insteekweg is mogelijk (dus bedrijf van de weg afgelegen).

Toetsing
De gebiedsvisie LOG Azewijn maakt het mogelijk om nieuwe locaties te ontsluiten vanaf een zogenaamde ‘in-
steek’. Erven liggen dan niet direct aan de wegen in het gebied, maar verder het landschap in. Het erf wordt 
dan ontsloten via een toegangsweg (insteek). De locatie van het initiatief ligt verder het landschap in en zal 
derhalve ontsloten worden via een insteek, wat mogelijk is binnen deze gebiedvisie en vaker voorkomt in het 
gebied. 





5 MOTIVERING OMVANG BOUWPERCEEL

Door appellanten is in het beroepschrift genoemd dat het bouwperceel een te grote omvang heeft. Tijdens de dis-
cussie hierover bij de zitting bleek dat de schaal op de verbeelding niet juist was. Uit de tussenuitspraak volgt dat de 
gemeenteraad de omvang en de situering van het bouwperceel dient te heroverwegen. 

Het plan is om op de locatie een bedrijf op te richten met 6.000 vleesvarkens. Naast de daarvoor benodigde huis-
vesting (circa 6.500 m2 stal) is tevens een mestopslag, berging en bedrijfswoning nodig. Deze gebouwen moeten 
uiteraard binnen het bouwvlak gesitueerd worden. Daarnaast moet het bouwperceel ruimte bieden om, indien nodig, 
in de toekomst te kunnen investeren in dierenwelzijn¹ en/of veterinaire gezondheid. Anderzijds moet het bestem-
mingsplan ook niet meer mogelijk maken dan de genoemde bedrijfsomvang (circa 6.000 vleesvarkens). 

De regels behorende bij het bestemmingsplan voorzien hierin:
de gezamenlijke staloppervlakte is maximaal 6.500 m2;
stallen bestaan uit maximaal één bouwlaag;
ontheffing kan worden verleend ten aanzien van de maximaal toelaatbare staloppervlakte (tot 25%) indien dit 
nodig is vanwege dierenwelzijn en/of veterinaire gezondheid.

Zou de schaal op de vastgestelde verbeelding wel kloppen, dan kan inderdaad geconcludeerd worden dat er een 
groot bouwperceel wordt toegekend. Echter met genoemde regels is het uitgesloten dat het bouwperceel volledig 
wordt bebouwd met stallen. 

Zekerheidshalve wordt met de heroverweging van de grootte van het bouwperceel de omvang van het bouwperceel 
ingeperkt. Het bouwperceel op de nieuwe verbeelding is zodanig dat er ruimte is voor de in eerste instantie geplande 
bebouwing en een eventuele toekomstige vergroting van de stallen met maximaal 25%. Uiteraard klopt nu de schaal 
op de verbeelding wel. 

Tevens is gebleken dat bij het maken van de verbeelding destijds het bouwperceel niet helemaal juist is gesitueerd. 
De geplande bebouwing waarvoor reeds een onherroepelijke milieuvergunning is verleend, valt er deels net iets bui-
ten. Met het bouwperceel op de nieuwe verbeelding is het wel mogelijk om alle gebouwen binnen het bouwperceel 
te situeren. 

¹ Een vleesvarken moet minimaal 0,8 m2 hokoppervlakte tot de beschikking hebben. Niet uitgesloten is dat deze 
 oppervlakte op termijn 1,0 m2 per dier moet zijn. Dit is een vergroting van 25%.

•
•
•
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