
 
 
 

Memo 

Aan : Gemeenteraad 

Van : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 19 april 2016 

In afschrift aan : Hans Vulto, Henk van Laar, Rob Doorakkers 

Zaaknummer : 46543 

Bijlage(n) : - Stroomschema tot ontwerpreparatieplan (maart 2015) 
- Uitspraak Raad van State voorlopige voorziening 18 november 2015 
- Uitspraak Raad van State bodemprocedure 16 maart 2016 
- Amendement Provincie 
- Gemeentelijke nota ‘Een ruimtelijke kijk op mestvergistingsinstallaties’ 

Onderwerp : Memo uitspraak Raad van State bestemmingsplan Otterloseweg 54-56 
Wekerom 

 
Op 16 maart 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan voor de 
mestvergister aan de Otterloseweg 54-56 in Wekerom. Het bestemmingsplan is vernietigd, wegens strijd met 
de omgevingsverordening Gelderland. De overige gronden van beroep zijn ongegrond verklaard.  
 
In deze memo informeer ik u over de strekking en duiding van de uitspraak. Daarnaast geef ik aan hoe het 
dossier verder wordt opgepakt. 
 
De uitspraak 
De omwonenden hebben een aantal beroepsgronden aangevoerd bij de Raad van State. Hierna volgt een 
korte uiteenzetting van de beroepsgronden en het oordeel van de Raad van State. 
 
Plangrens 
Appellanten betogen dat het bestemmingsplan uitgaat van een onjuiste plangrens, nu het betrekking had 
moeten hebben op het hele terrein van het bedrijf van Van den Top.  
 
De Raad van State geeft aan dat er geen reden is om niet te kunnen kiezen voor een apart plangebied, nu 
de ruimtelijke gevolgen van de toe te voegen bedrijfsbestemming los beoordeeld kunnen worden van het 
bestaande agrarische bedrijf. 
 
Landschappelijke inpassing 
Appellanten betogen dat het landschappelijke inpassingsplan niet uitvoerbaar is, omdat bomen te dicht op 
de erfgrens moeten worden geplant. 
 
De Raad van State acht deze beroepsgrond ongegrond; het inpassingsplan is uitvoerbaar. De ruimte tot 
nabijgelegen erven is voldoende, ook met het oog op het burenrecht.  
 
Ladder van duurzame verstedelijking 
Appellanten betogen dat er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, en dat de ladder van duurzame 
verstedelijking niet of onvoldoende is doorlopen. Er is onvoldoende onderbouwd waarom dit initiatief op deze 
locatie kan landen en het niet op een (bestaande) bedrijfslocatie in het stedelijk gebied thuishoort. 
 
De Raad van State acht het juist dat er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, ondanks het feit 
dat het om een buurtvergister in het buitengebied gaat. Anders dan appellanten betogen acht de Raad van 
State het wel voldoende onderbouwd waarom deze ontwikkeling op de gewenste locatie kan plaatsvinden. 
Het DLG-rapport over de locatiekeuze, dat hierin een belangrijke rol speelt, is volgens de Raad van State 
bruikbaar.  
Uit onze onderbouwing blijkt dat er sprake is van een actuele regionale behoefte (trede 1). Uit het DLG-
rapport blijkt dat de vergistingsinstallatie niet kan landen op een bedrijventerrein in bestaand stedelijk gebied 
in de regio (trede 2). Uit onze toelichting volgt vervolgens dat de ontsluiting van het perceel geen reden is 



om de ontwikkeling hier niet toe te staan (trede 3). Het plan is daarmee niet in strijd met de ladder van 
duurzame verstedelijking. 
 
Provinciale omgevingsverordening 
Appellanten voeren aan dat het plan strijdig is met de provinciale omgevingsverordening. Deze verordening 
vormt de basis voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals de realisatie van een mestvergister en is in juli 2015 
aangepast.  
 
Het eerste punt dat appellanten in dit kader aanvoeren, is dat er geen sprake is van een buurtvergister zoals 
bedoeld in de omgevingsverordening. De mest zou namelijk van een te grote afstand worden aangevoerd. 
Dit betoog faalt, nu we voldoende hebben onderbouwd dat er in de directe omgeving voldoende mestaanbod 
is. 
 
Het tweede punt is dat de omgevingsverordening een drietal locaties aangeeft waar dergelijke initiatieven 
kunnen landen: 
 
- Op of grenzend aan bedrijventerreinen/rioolwaterzuiveringen etc. 
- Op bestaande agrarische bouwpercelen van een agrarisch (hulp- of neven)bedrijf. 
- Op een vrijkomende agrarische locatie in overige agrarisch gebied. 
 
De geplande locatie van de mestvergister ligt aansluitend aan een bestaand agrarisch bouwperceel. Het 
uitgangspunt van de provincie is altijd geweest dat het initiatief hier moet kunnen landen; in feite hebben zij 
bedoeld op te nemen dat er ‘op of aangrenzend aan bestaande agrarische bouwpercelen�’ mag worden 
gerealiseerd. Dit is helaas niet op die manier in de omgevingsverordening opgenomen.  
 
De Raad van State concludeert daarom dat op basis van - de letter van - de omgevingsverordening het 
initiatief niet op een voorgeschreven locatie wordt gerealiseerd. Onze (en de provinciale) poging om te 
onderbouwen dat het wel binnen de bepalingen van de omgevingsverordening past, hebben hun effect 
gemist. De Raad van State vernietigt het bestemmingsplan wegens strijd met de bepaling in de 
omgevingsverordening. 
 
Rol Provincie 
Rol provincie/provinciaal beleid in bestemmingsplanprocedure 
Sinds het initiatief voor het eerst aan de gemeente werd gepresenteerd (maart 2008) is de locatiekeuze voor 
de provincie, gemeenteraad en de initiatiefnemer een discussiepunt geweest. Dit werd mede ingegeven door 
het besef dat de installatie een licht-industriële uitstraling heeft en de provincie Gelderland destijds bepaald 
had dat dergelijke installaties op een bedrijventerrein thuishoren. 
Toen echter de provincie beleidsmatig ruimte schiep voor kleinschalige buurtvergisters (beleidslijn Bio-
energie, 2008 en de structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties (juni 2010) hebben de gemeenten 
Barneveld en Ede een kader vastgesteld waarin werd bepaald dat buurtvergisters in het buitengebied 
gerealiseerd konden worden (Een ruimtelijke kijk om mestvergistingsinstalllaties, vastgesteld d.d. 30 
november 2010). Op die manier is er een beleidsmatige onderlegger voor de keuze om het initiatief te laten 
landen achter het huidige agrarische bouwperceel van de initiatiefnemer. 
 
De provincie heeft het initiatief van meet af aan ondersteund, zoals blijkt uit de toelichting bij het initiële 
bestemmingsplan. Kleinschalige buurtvergisting werd als positieve toevoeging aan een duurzame 
energiestroom gezien.  
 
In de omgevingsvisie (juli 2014) en latere omgevingsverordening (juli 2015) van de provincie Gelderland 
staat dat de provincie met haar partners in het omgevingsrecht de optimale locatiekeuze voor een 
biovergistingsinstallatie bepaalt. 
De locatiemogelijkheden waren (beleidsmatig) gelijk aan de jaren voorafgaand aan de invoering van de 
omgevingsverordening; beleidsmatig gezien werd een mestvergister op agrarische gronden aansluitend aan 
een agrarisch bouwvlak dus mogelijk geacht. 
De vertaling van deze beleidskeuze naar de definitie in de verordening is misgegaan. Er werd namelijk 
opgenomen dat dergelijke installaties zijn toegestaan op bestaande agrarische bouwpercelen van een 
agrarisch bedrijf of vrijkomende agrarische locaties in overig agrarische gebieden (indien de installaties in 
hoofdzaak gebruik maken van biomassastromen uit de directe omgeving).  
Het perceel Otterloseweg 54-56 valt onder geen van beide omschrijvingen, nu het voorafgaand aan het 
bestemmingsplantraject nog geen bestemming of bedrijfsmatige functie kende. Er is met andere woorden 
geen sprake van een vrijkomende agrarische locatie. 
 
De provincie heeft op grond van de Wet ruimtelijke ordening een vaste adviesrol bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen die een provinciaal belang treffen. Via die weg kan de provincie sturing geven indien 
een plan in strijd is met provinciaal beleid.  



De provincie is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van beide bestemmingsplannen. Nooit is 
opgemerkt dat de meest recente omgevingsverordening een incomplete omschrijving geeft van de 
toegestane locaties. De betrokken beleidsmedewerker(s) van de provincie waren in de veronderstelling dat 
de beleidskeuzes als zodanig verwoord waren in de verordening. 
 
Kanttekening 
Het vaststellen van een bestemmingsplan is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De daaraan 
voorafgaande toetsing aan gemeentelijk en provinciaal beleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
de provincie en de gemeenteraad.  
 
Tussenconclusie 
De verantwoordelijkheid voor het juist vertalen van provinciaal beleid naar regelgeving ligt bij de provincie. 
De gemeente heeft geen rol bij deze besluitvorming. Er is sprake geweest van een actieve lobby inzake het 
initiatief aan de Otterloseweg (en dit heeft zelfs geleid tot een amendement). 
 
Was de omissie tijdig geconstateerd, dan had dit geleid tot vertraging van de bestemmingsplanprocedure. 
De omgevingsverordening had dan namelijk eerst aangepast moeten worden.  
 
Tijdens de zitting bij de Raad van State is door de provincie bevestigd dat de tekst van de 
omgevingsverordening niet overeenstemt met de bedoeling. 
 
Conclusie  
Het bestemmingsplan is vernietigd. Er is geen mogelijkheid geboden om de knelpunten te herstellen. Dit 
omdat hiervoor besluitvorming van een ander orgaan (Provinciale Staten) nodig is, namelijk aanpassing van 
de omgevingsverordening. 
 
De provincie is als partij aanwezig geweest bij de bodemzitting. Zij hebben daar betoogd dat het altijd de 
bedoeling is geweest dat dit initiatief binnen de grenzen van de omgevingsverordening past. Daarnaast 
hebben zij aangegeven dat de omgevingsverordening in juli 2016 wordt geactualiseerd, en dat deze regeling 
één van de onderdelen is die verduidelijkt wordt.  
 
Uit de stellingname van de provincie blijkt dat de vertaling van beleid naar regelgeving niet goed is verlopen. 
Bij de laatste aanpassing van de omgevingsverordening in juli 2015 is de mogelijkheid om een mestvergister 
aansluitend aan een agrarisch bouwblok te realiseren niet opgenomen. Dit terwijl er specifiek voor het 
initiatief aan de Otterloseweg wel een amendement is aangenomen over de afzet van het restproduct in de 
regio. Daaruit blijkt te meer dat de provincie het initiatief steunde ten tijde van de vaststelling van het 
bestemmingsplan. 
 
Vervolg 
Er volgt op korte termijn een overleg met de initiatiefnemer over zijn visie op het vervolgtraject. Zoals bekend 
is er (voorafgaand aan de uitspraak) op 10 februari 2015 en 22 december 2015 een schadeclaim is 
ingediend bij de gemeente. De initiatiefnemer stelt geeft aan de de SDE-subsidie op 1 januari 2016 is 
verlopen en er op dit moment geen investeerders meer in het project willen participeren. 
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