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Uitbreiding van het melkrundveehouderijbedrijf van de 
maatschap Rass Future Farms B.V. te Ter Apel 

Geachte mevrouw Voerman, 

(/) 

O 
ec 

Bij uw bovenvermelde brief heeft u ons, namens de Statenfractie van de Partij voor 
de Dieren, een drietal vragen gesteld over de mogelijkheid om de aangevraagde 
ontheffing van de Omgevingsverordening voor de uitbreiding van het 
melkrundveehouderijbedrijf van de maatschap Rass Future Farms B.V. te Ter Apel 
op basis van het rapport van Rotshuizen Geense Advocaten van 20 augustus 2015 
niet te verlenen. 

Dit rapport, dat op verzoek van Provinciale Staten - ter uitvoering van de in hun 
vergadering 29 april jl. aangenomen motie nr. 6 - is uitgebracht, bevat de 
bevindingen van het ingestelde onderzoek naar de mogelijkheden om geen 
ontheffing te verlenen voor de vestiging van een grootschalig 
melkrundveehouderijbedrijf in de gemeente Vlagtwedde t.b.v. Buijs Landbouw B.V. 

Wij beantwoorden uw vragen als volgt. 

Vraag 1 
/s het correct te veronderstellen dat indien u besluit op basis van het rapport geen 
ontheffing te verlenen dit een precedent zal scheppen voor de stal van Rass 
Future Farms BV te fViunnekemoer? 
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Antwoord: 
Bij brief van 8 september 2015 hebben wij ons voorgenomen besluit ten aanzien 
van de aanvraag om ontheffing voor het project van Buijs Landbouw B.V. aan 
Provinciale Staten kenbaar gemaakt. 

Dit besluit houdt - kort samengevat - in dat wij de aangevraagde ontheffing niet 
zullen verlenen, maar Provinciale Staten op korte termijn zullen voorstellen om de 
Omgevingsverordening zodanig te herzien dat het gemeentebestuur van 
Vlagtwedde aan dit "pijplijngeval" planologische medewerking kan verlenen. 
Hetzelfde geldt voor het project van de maatschap Rass Future B.V. dat, gelet op 
de voorgeschiedenis, in juridisch opzicht vergelijkbaar is met dat van Buijs 
Landbouw B.V. 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website. 
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Voor de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen verwijzen wij u naar onze 
eerdergenoemde brief en de daarbij behorende bijlagen. 

Vraag 2 
Indien u besluit geen ontheffing te verlenen voor de bouw van stal Buijs te 
Bourtange, zult u dan in uw besluit ook meenemen, dat er geen ontheffing zal 
worden verleend aan Rass Future Farms BV te fJlunnekemoer? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord: 
Wij verwijzen naar ons antwoord op vraag 1. 

Vraag 3 
Indien de conclusies van het onderhavig rapport niet in directe zin toepasbaar zijn 
op de stal van Rass Future Farms te Munnekemoer, is het college dan bereid een 
soortgelijk onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden voor 
het voorkomen van de bouw van deze megastal? Zo ja, wanneer kunnen wij dat 
tegemoet zien? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Wij verwijzen allereerst naar ons antwoord op vraag 1. 

Daaraan voegen wij nog het volgende toe. 
In de vergadering van Provinciale Staten van 24 juni 2015 heeft uw partij een motie 
ingediend waarin ons college wordt verzocht om te laten onderzoeken of het 
project van de maatschap Rass Future Farms B.V. op grond van het Grenstractaat 
uit 1824 kan worden tegen gehouden en om de bevindingen van dit onderzoek 
uiterlijk 1 oktober 2015 aan Provinciale Staten te presenteren. Hoewel deze motie 
(nr. 26) is aangehouden, hebben wij daarin niettemin aanleiding gezien om te 
onderzoeken of het project al dan niet met het Grenstractaat verenigbaar is. Uit dat 
onderzoek is gebleken dat het Grenstractaat bij het op 25 september 1867 
gesloten Staatsverdrag tussen Nederland en Pruisen in die zin is aangepast dat 
het oprichten van gebouwen binnen 100 Rijnlandse Roeden van de grens 
(ongeveer 377 meter) is toegestaan, mits deze in hun geheel op één grondgebied 
staan en bestemd zijn voor de landbouw. Deze onderlinge afspraak is bij de 
aanpassing van het Grenstraktaat in 1975 onverminderd van kracht gebleven. 

Het project van de maatschap Rass Future Farms B.V. betreft het oprichten van 
gebouwen voor de landbouw binnen het nederlandse deel van het gebied waarop 
het Grenstractaat van toepassing is. Gelet daarop concluderen wij dat het project 
niet met het Grenstractaat in strijd is. 

Wij hebben de Landkreis Niedersachsen gevraagd of met onze conclusie kan 
worden ingestemd. Wij hebben nog geen antwoord van de Landkreis  
Niedersachsen ontvangen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 
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Aanvraag om ontheffing voor de vestiging van een 
grootschalig meldkrundveehouderijbedrijf in de gemeente 
Vlagtwedde t.b.v. Buijs Landbouw B.V. 

Geachte dames en heren, 

1. Samenvatting 

Buijs Landbouw B.V. heeft op 11 mei 2012 bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Vlagtwedde een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vestiging 
van een grootschalig melkveehouderijbedrijf op een perceel van ongeveer 10 
hectare, gelegen tussen de percelen J. Buiskooiweg 19 en Bourtangerweg 1 te 
Vlagtwedde (hierna het project). 

Om de gevraagde omgevingsvergunning te kunnen verlenen hebben 
burgemeester en wethouders bij brief van 2 april jl. aan ons college gevraagd om 
ontheffing van de Omgevingsverordening te verlenen voor zover het project 
daarmee in strijd is. 

Het project behoort tot de tien zogenaamde "pijplijngevallen" ten aanzien waarvan 
het vorige college heeft toegezegd ontheffing te zullen verlenen, indien de 
"bouwblok-op maat- methode" daartoe aanleiding geeft. Aan deze voorwaarde is in 
dit geval voldaan. 

Voorts heeft het vorige college aan de gemeenten meegedeeld dat het Groninger 
Verdienmodel niet van toepassing is op aanvragen om vergunning die vóór 20 
maart 2013 zijn ingediend. Daarvan is in dit geval sprake. 

Aan deze toezegging en mededeling kunnen burgemeester en wethouders en 
indirect Buijs Landbouw B.V. rechtens te honoreren verwachtingen ontlenen (het 
vertrouwensbeginsel). 

Bovendien heeft het vorige college voor ̂  andere "pijplijngevallen" al een 
verklaring van geen bedenkingen (intensieve veehouderij) casu qou ontheffing 
(melkveehouderij) verleend. 

06-HB-SG-001 De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd tn een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website. 
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Het is echter, gelet op recente juridische over het toepassingsbereik van de 
ontheffingsbevoegdheid, niet mogelijk om voor dit "pijplijngeval" nog ontheffing te 
verlenen. 

Dat neemt niet weg, dat ons college de bij burgemeester en wethouders en bij 
Buijs Landbouw B.V. gewekte verwachtingen in haar besluitvorming moet 
betrekken. 

Het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel brengen naar het oordeel van 
ons college mee dat de gewekte verwachtingen worden gehonoreerd door middel 
van een (specifieke) herziening van de Omgevingsverordening. 

In verband daarmee heeft ons college het voornemen om u op korte termijn voor te 
stellen om de Omgevingsverordening aldus te herzien. 

2. Doel en wettelijke grondslag 

U heeft in uw vergadering van 29 april jl. onder meer de moties nrs. 6 en 7 
aangenomen, In motie nr. 7 spreekt u uit dat de provincie geen besluit mag nemen 
over het al dan niet verlenen van een ontheffing voor de vestiging van een nieuwe 
veehouderij groter dan 4 hectare in de gemeente Vlagtwedde alvorens de staten 
nauwgezet zijn geïnformeerd en de gelegenheid hebben gehad hierover een debat 
te voeren en een standpunt uit te kunnen spreken. In motie nr. 6 spreekt u uit dat 
het gewenst is dat de staten een onafhankelijke juridische opinie inwinnen over de 
mogelijkheden van de provincie om voor de vestiging van deze veehouderij geen 
ontheffing te verlenen. 

In de op 3 juni jl. gehouden vergadering van commissie Ruimte, natuur en 
leefbaarheid is namens ons college meegedeeld dat, ter uitvoering van motie nr, 7, 
na het zomerreces het voorlopig oordeel van ons college over de aanvraag om 
ontheffing schriftelijk aan u kenbaar zal worden gemaakt. 

3. Procesbeschrijving en planning 

Zie hierboven. 

4. Begroting 

Dit onderwerp valt onder meerdere thema's en programma's van de begroting 
2015. 

5. Inspraak/participatie 

Niet van toepassing. 

6. Nadere toelichting 

1. Brief van de familie BuIjs van 22 juli jl. 

Naar aanleiding van het onderdeel Megastallen in het college-akkoord "Vol 
vertrouwen" en de door u op 29 april jl. aangenomen motie nr. 6, heeft de heer 
A.J. Spoelstra zich bij brief van 22 juli jl., namen de familie Buijs, tot ons college 
gewend. In deze brief wordt de voorgeschiedenis van het project beschreven en 
wordt op basis daarvan een dringend beroep op ons college gedaan om het project 
inhoudelijk te beoordelen op grond van de voorwaarden die in het verleden met 
vorige colleges zijn afgesproken. Weliswaar wordt erkend dat politieke inzichten 
kunnen veranderen maar volgens de heer Spoelstra mogen lopende projecten 



daarvan niet de dupe worden. Voorts wijst hij erop dat indien geen ontheffing wordt 
verleend de financiële en emotionele schade bij familie Buijs enorm zal zijn. De 
financiële schade zal volgens hem tientallen miljoenen euro's bedragen vanwege 
reeds gemaakt kosten en gedane investeringen. 

2. Bij onze oordelingsvorming betrokken adviezen 

Rapport van 20 augustus 2015 van Rotshuizen Geense Advocaten 

Ter uitvoering van motie nr. 6 heeft u aan Rotshuizen Geense Advocaten te 
Leeuwarden gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de 
gevraagde ontheffing te weigeren, gelet op wet- en regelgeving, zoals de 
omgevingsverordening, jurisprudentie en algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur (zoals het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel) en zo ja, wat 
daarvan de gevolgen zijn. Hierbij dient ook de vraag te worden beantwoord of er 
sprake is van bindende toezeggingen en/of uitspraken en (financiële en juridische) 
risico's. 

Op 20 augustus jl. is het gevraagde rapport uitgebracht. In het rapport wordt 
geconcludeerd dat de gevraagde ontheffing om de volgende redenen dient te 
worden geweigerd: 
A. Het overgangsrecht is niet van toepassing. 
B. Ons college kan, voor zover het ruimtebeslag van het bedrijf groter is dan 

4 hectare slechts ontheffing verlenen indien het ruimtelijk beleid van de 
gemeente Vlagtwedde door bijzondere omstandigheden onevenredig wordt 
belemmerd door de Omgevingsverordening. Voor een dergelijk oordeel zijn 
geen indicaties. De aanvraag om ontheffing is niet volledig. Burgemeester en 
wethouders vermelden daarin namelijk niet/tonen niet aan waarom sprake is 
van bijzondere omstandigheden die het onevenredig maken voor het ruimtelijk 
beleid van de gemeente dat de ontheffing wordt geweigerd. Aan burgemeester 
en wethouders dient te worden gevraagd de aanvraag te complementeren. 

C. Het vertrouwensbeginsel maakt naar alle waarschijnlijkheid geen inbreuk op de 
beoordelingsvrijheid die uw college heeft bij het al dan niet verlenen van een 
ontheffing van de Omgevingsverordening. 

D. Zou het vertrouwensbeginsel toch zijn geschaad en wordt ontheffing niet 
verleend, dan is er wel alle aanleiding schadevergoeding te betalen aan Buijs 
Landbouw B.V. 

Nader advies van de Antea Group van 7 september 2015 

Naar aanleiding van conclusie D in het rapport van Rotshuizen Geense Advocaten 
hebben wij bij brief van 27 augustus jl. aan de Antea Group verzocht om een 
advies uit te brengen over de mate waarin de provincie kosten zou moeten 
vergoeden indien het weigeren van de gevraagde ontheffing zou leiden tot 
schending van het vertrouwensbeginsel. Op 3 september jl. hebben wij, mede in 
het licht van de conclusies in het rapport van Rotshuizen Geense Advocaten, aan 
de Antea Group verzocht om in het advies te onderbouwen of al dan niet bij Buijs 
Landbouw B.V. gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt en of het bedrijf al 
dan niet een beroep kan doen op het gelijkheidsbeginsel. 

Op 7 september jl. hebben wij het (aangevulde) advies van de Antea Group 
ontvangen. Dit advies is als bijlage bij deze brief gevoegd. 



3. Brief van Pietersma & Spoelstra ROM bv van 3 september jl. 

Bij brief van 3 september jl. heeft de adviseur van Buijs Landbouw B.V., Pietersma 
& Spoelstra ROM bv te Drogeham, zich tot het lid van ons college, mevrouw 
F.Q. Gräper-van Koolwijk, gewend met een reactie op het rapport van Rotshuizen 
Geense Advocaten. In deze brief wordt gesteld dat diverse conclusies in het 
rapport onjuist zijn en dat hierin ingenomen standpunten niet of slechts summier 
juridisch worden onderbouwd. In tegenstelling tot wat in het rapport wordt gesteld 
zijn Pietersma & Spoelstra van mening dat er wel degelijk de verwachting is 
gewekt dat medewerking aan het project wordt verleend als aan de gestelde 
randvoorwaarde wordt voldaan. Daarbij wordt gewezen op de (bij de brief 
gevoegde) correspondentie tussen het vorige college en Buijs Landbouw B.V., de 
duur en het verloop van het planproces en de afgifte van de verklaring van geen 
bedenkingen op grond van de Natuurbeschermingswet. Gesteld wordt dat het in 
juridisch en moreel opzicht en vanuit het perspectief van een betrouwbare overheid 
en de geloofwaardigheid van de politiek onbestaanbaar is om nu nog de 
spreekwoordelijke 'stekker' er uit te trekken. 

4. Ons voorlopig oordeel over de aanvraag om ontheffing 

De inhoud van de aanvraag 

Buijs Landbouw B.V. te Rosmalen heeft het voornemen om een grootschalig 
melkveehouderijbedrijf te vestigen op een perceel van ongeveer 10 hectare, 
gelegen tussen de percelen J. Buiskooiweg 19 en Bourtangerweg 1 te Vlagtwedde 
(hierna het project). 

De oppervlakte van de bedrijfsbebouwing zal in totaal 29.730 m2 bedragen. Op het 
bedrijf zullen 1150 stuks melkvee en 840 stuks jongvee worden gehouden. 

Ten behoeve van de voorgenomen bedrijfsvestiging zullen het op de percelen 
J. Buiskooiweg 13 en 17 respectievelijk aanwezige akkerbouwbedrijf en intensieve 
veehouderijbedrijf worden beëindigd. 

Op 11 mei 2012 heeft Buijs Landbouw B.V. voor het project een 
omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag is nadien aangevuld met de 
wettelijk^ vereis te gegevens en bescheiden. 

Het project is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied Vlagtwedde", omdat 
op de betrokken locatie geen agrarisch bedrijf mag worden gevestigd. 

Om de uitvoering van het project toch mogelijk te maken, hebben burgemeester en 
wethouders het voornemen om bij het verlenen van de omgevingsvergunning - op 
basis van een goede ruimtelijke onderbouwing - van het bestemmingsplan af te 
wijken. De gemeenteraad heeft op 26 mei jl. verklaard daartegen geen 
bedenkingen te hebben. 

De voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan is echter in strijd met de 
Omgevingsverordening, omdat het project een groter ruimtebeslag heeft dan 
4 hectare, niet voldoet aan de voon/vaarde voor nieuwvestiging van agrarische 
bedrijven en tevens niet voldoet aan het Groninger Verdienmodel. Wel is voldaan 
aan de voorwaarde dat met toepassing van de "bouwblok-op maat-methode" moet 
worden gemotiveerd dat het nieuwe bedrijf landschappelijk inpasbaar is. 

^ Het gaat daarbij om gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 4.4 van het Besluit 
omgevingsrecht en de hoofdstukken 2 en 3 van de Regeling omgevingsrecht. 
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Om van het bestemmingsplan te kunnen afwijken hebben burgemeester en 
wethouders bij brief van 2 april jl. aan ons college gevraagd om ontheffing van de 
Omgevingsverordening te verlenen voor zover het project daarmee in strijd is. 

Het afwijken een bestemmingsplan is geen verplichting maar een bevoegdheid van 
burgemeester en wethouders. Dat betekent dat zij in dat kader alle bij het project 
betrokken ruimtelijke belangen dienen af te wegen. Daaronder vallen ook de 
belangen van omwonenden. 

Overzicht van de feiten 

Bij deze brief is een bijlage gevoegd waarin de voorgeschiedenis en inhoud van 
het project alsmede het ruimtelijk toetsingskader gedetailleerd zijn beschreven. Uit 
de beschrijving van de voorgeschiedenis zijn met name de volgende elementen 
van belang. 

September 2007: Gedeputeerde staten stemmen in beginsel met de voorgenomen 
bedrijfsvestiging in, mits sprake is van een kwalitatief hoogwaardige 
landschappelijke inpassing. 

Eind 2007: Ten behoeve van de "bouwblok-op maat-methode" wordt een 
werkgroep ingesteld waarin de provincie is vertegenwoordigd. 

2009: Door de werkgroep wordt aan Daad Architecten B.V. opdracht verstrekt om 
een schetsplan te ontwikkelen voor de landschappelijke inpassing. De provincie 
verstrekt daarvoor - via tussenkomst van de Stichting Libau - een subsidie van 
€ 5.000,00. 

Februari 2012: Gedeputeerde staten delen aan provinciale staten mee dat het, 
onder regie van de werkgroep ontwikkelde, schetsplan binnen het provinciale 
ruimtelijke beleid past en dat ontheffing wordt verleend nadat gedeputeerde staten 
met de uitwerking van het schetsplan hebben ingestemd in de vorm van een 
principe-uitspraak. 

Februari 2012: Burgemeester en wethouders verzoeken gedeputeerde staten om 
een principe-uitspraak over het schetsplan te doen. 

April/mei 2012: Gedeputeerde staten stellen een moratorium voor megastallen in 
en houden het verzoek om een principe-uitspraak om die reden aan. 

Mei 2012: Buijs Landbouw B.V. vraagt een omgevingsvergunning bij burgemeester 
en wethouders aan. 

Maart/april 2013: 
O Gedeputeerde staten handhaven, na overleg met provinciale staten, het 

moratorium megastallen met uitzondering van 10 (pijplijn)gevallen waarin 
volgens hen verwachtingen zijn gewekt en zeggen bij brieven van 8 april 2013 
aan de colleges van burgemeester en wethouders en de desbetreffende 
agrarische bedrijven toe dat ontheffing wordt verleend indien de "bouwblok-op 
maat-methode" daartoe aanleiding geeft. Het project van Buijs Landbouw B.V. 
behoort tot deze uitzonderingsgevallen. 

« Een motie om geen ontheffing voor het project van Buijs Landbouw B.V. te 
verlenen wordt door provinciale staten verworpen. 

• In de Omgevingsverordening wordt de schaalgrootte van agrarische 
bouwpercelen begrensd tot maximaal 4 ha en moeten 
melkveehouderijbedrijven met een groter bouwperceel dan 2 ha aan het 
Groninger Verdienmodel voldoen. 



Januari 2014\ Gedeputeerde staten delen de gemeenten mee dat het Groninger 
Verdienmodel niet van toepassing is op aanvragen om vergunning die vóór 
20 maart 2013 zijn ingediend. 

De beslistermijn 

De brief van burgemeester en wethouders waarbij de ontheffing is aangevraagd is 
op 8 april jl. ontvangen. In beginsel moet binnen een redelijke termijn (maximaal 
8 weken) een beslissing op de aanvraag worden genomen. Als gevolg van de in 
uw vergadering van 29 april jl. aangenomen moties nrs. 6 heeft ons college niet 
tijdig (uiterlijk 2 juni jl.) op de aanvraag kunnen beslissen. Deze omstandigheid is 
bij brief van 29 mei 2015 aan burgemeester en wethouders meegedeeld. Tevens is 
daarbij meegedeeld dat het besluit uiterlijk 1 november 2015 tegemoet kan worden 
gezien. 

Inhoudelijke overwegingen 

Vanaf 2007 hebben vorige colleges van gedeputeerde staten zich bereid getoond 
om de vestiging van het nieuwe bedrijf van Buijs Landbouw B.V. in de gemeente 
Vlagtwedde planologisch mogelijk te maken, indien dit op een kwalitatief 
hoogwaardige wijze ruimtelijk wordt ingepast. 

Het project behoort tot de tien zogenaamde "pijplijngevallen" ten aanzien waarvan 
het vorige college bij brief van 8 april 2013 aan de colleges van burgemeester en 
wethouders van de Groninger gemeenten en bij brief van dezelfde datum aan de 
betrokken bedrijven, waaronder Buijs Landbouw B.V., heeft toegezegd ontheffing 
te zullen verlenen indien de "bouwblok-op maat-methode" daartoé aanleiding geeft. 

Het vorige college heeft al voor zes andere^ "pijplijngevallen" een verklaring van 
geen bedenkingen (intensieve veehouderij) casu qou ontheffing (melkveehouderij) 
verleend. 

Het project van Buijs Landbouw B.V. voldoet aan de voorwaarde die het vorige 
college voor het verlenen van ontheffing heeft gesteld. 

Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de werkgroep die in 2007 door de 
gemeente èn de provincie is ingesteld om - met toepassing van de "bouwblok-op 
maat-methode" - over de landschappelijke inpassing van de voorgenomen 
bedrijfsvestiging te adviseren, na een langdurig en zorgvuldig proces (in de vorm 
van keukentafelgesprekken) in november 2013 een erfinrichtingsplan heeft 
opgesteld. Daarbij is met de in de Omgevingsverordening gestelde ruimtelijke 
voorwaarden rekening gehouden. 

In dat proces heeft de provincie, in de persoon van de landschapsarchitect van het 
provinciaal Bouwheerschap, een doorslaggevende rol gehad. Deze betrokkenheid 
heeft er onder meer toe geleid dat het ruimtebeslag van (oorspronkelijk) 6 naar 
10 hectare is vergroot om het bedrijf op een landschappelijk hoogwaardige wijze te 
kunnen inpassen. Tevens heeft de provincie in financiële zin aan de 
totstandkoming van het erfinrichtingsplan bijgedragen. 

^ Naast de aanvraag van Buijs Landbouw B.V. resteert thans alleen nog de aanvraag van 
het agrarisch bedrijf Rass In de gemeente Vlagtwedde. Dit melkveehouderijbedrijf krijgt 
een schaalgrootte van 5,24 hectare. Een ander geval (nr. 5 In het overzicht) Is komen te 
vervallen. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben het advies 
van de werkgroep overgenomen en in de ruimtelijke onderbouwing van de 
omgevingsvergunning beschreven en geïllusteerd op welke wijze met de 
provinciale ruimtelijke voorwaarden rekening is gehouden. Gelet daarop is de 
"bouwblok-op maat-methode" overeenkomstig de Omgevingsverordening^ 
toegepast. 

Het college-akkoord ("nee, tenzij'-benadering Megastallen) 

In het college-akkoord "Vol vertrouwen" heeft ons college zich tot doel gesteld om 
"lopende aanvragen" voor megastallen alsnog onder het Groninger Verdienmodel  
te laten vallen en daarmee onder de oppervlakte grens van 4 hectare te brengen, 
mits dit juridisch mogelijk is (geen toezeggingen waaraan rechten kunnen worden 
ontleend) en geen grote financiële consequenties voor de provincie heeft. 

Veranderde politieke inzichten en het vertrouwensbeginsel 

Het is vaste jurisprudentie dat een bestuursorgaan terug mag komen op haar 
aanvankelijke bereidheid om af te wijken van ruimtelijke regels ten behoeve van 
een voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. Wel zal het bestuursorgaan bij het 
weigeren van de gevraagde medewerking deugdelijk moeten motiveren waarom 
het van inzicht is veranderd. Daarbij zullen bovendien de eventueel bij de 
belanghebbende(n) gewekte verwachtingen op een kenbare wijze in de 
besluitvorming moeten worden betrokken. In dat verband moet worden onderzocht 
of de gevolgen van het niet hornoreren van gewekte venwachtingen kunnen 
worden ondervangen. Indien dat niet mogelijk is, moet onder ogen worden gezien 
of het schenden van het gewekte vertrouwen tot compensatie van door de 
belangehebbende(n) gemaakte kosten noopt. 

De beperkte mogelijkheid om ontheffing te verlenen 

Ontheffing van de regels in hoofdstuk 4 (ruimtelijke ordening) kan worden verleend, 
voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk beleid wegens biizondere 
omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels 
te dienen provinciale belangen. 

Volgens recente jurisprudentie^ is van dergelijke omstandigheden slechts sprake 
indien deugdelijk wordt gemotiveerd dat de realisatie van de ontwikkeling waarvoor 
de ontheffing is aangevraagd tot een dusdanige verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit (gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde) leidt dat het 
gerechtvaardigd is om van de Omgevingsverordening af te wijken. 

Aan die voorwaarde wordt in dit geval niet voldaan. Weliswaar is in de ruimtelijke 
onderbouwing van de omgevingsvergunning verantwoord dat het project 
landschappelijk inpasbaar is, maar dat is onvoldoende om tot het oordeel te 
kunnen komen dat het project, ondanks de mate waarin het van de 
Omgevingsverordening afwijkt, tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit leidt. 

^ De "bouwblok-op maat-methode" houdt volgens de Omgevingsverordening in dat de 
toelichting op een bestemmingsplan - dat voorziet in een nieuw agrarisch bouwperceel 
met een omvang van meer dan 1 hectare - een beschrijving van de wijze waarop bij de 
situering, omvang en vormgeving van het agrarisch bouwperceel alsmede in de planregels 
rekening is gehouden met een achttal ruimtelijke voorwaarden. 
" Zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 juni 
2015 in de zaak nr. 201402270/1/R6. 
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Gelet daarop is het verlenen van de gevraagde ontheffing op grond van het 
motiveringsbeginsel niet mogelijk. 

Gewekte verwachtingen en het gelijkheidsbeginsel 

In het advies van de Antea Group wordt geconcludeerd dat burgemeester en 
wethouders en Buijs Landbouw B.V. aan de brieven van het vorige college van 
8 april 2013 de gerechtvaardigde verwachting mogen ontlenen dat de strijdigheid 
van het project met de Omgevingsverordening wordt opgeheven. In het advies 
wordt voorts geconcludeerd dat zij er op grond van het gelijkheidsbeginsel op 
mogen vertrouwen dat deze strijdigheid - zoals dat al in zes andere 
"pijplijngevallen" is gedaan - wordt opgeheven. 

Wij delen deze conclusies en de daaraan ten grondslag liggende argumenten. 

Herziening van de Omgevingsverordening 

In het advies van de Antea Group wordt geconcludeerd dat het op grond van het 
vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel op onze weg ligt om te 
bewerkstelligen dat de gewekte venvachtingen worden gehonoreerd door middel 
van een (specifieke) herziening van de Omgevingsverordening. 

Wij delen deze conclusie en de daaraan ten grondslag liggende argumenten. 

In verband daarmee heeft ons college het voornemen om u op korte termijn voor te 
stellen om de Omgevingsverordening zodanig te herzien dat het gemeentebestuur 
van Vlagtwedde aan de (twee) resterende "pijplijngevallen" planologische 
medewerking kan verlenen. 

Bij dit voornemen hebben heeft ons college mede in aanmerking genomen dat, 
indien besloten zou worden om geen ontheffing te verlenen en evenmin aan u voor 
te stellen om de gewekte verwachtingen door middel van een herziening van 
Omgevingsverordening te honoreren, het volgens het advies van de Antea Group 
zeer aannemeliik is dat dit weigeringsbesluit in beroep wegens strijd met het recht 
wordt vernietigd. In dat geval kan volgens het advies een verplichting tot 
vergoeding van geleden (vertragings)schade ontstaan. Bij een melkveebedrijf met 
een omvang van 1150 stuks melkvee, dient uitgegaan te worden van uitgestelde 
netto opbrengsten van ten minste enkele tonnen in euro's per jaar. De hoogte van 
de schadevergoeding kan, afhankelijk van de periode waarin de vertragingsschade 
wordt geleden, oplopen tot (ruim) boven de één miljoen euro. 



7. Afsluiting 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 

Bijlagen: 
Nr. Titel Soort bijlage 
1 Feitenoverzicht rapport 
2 Advies van de Antea Group extern advies 
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onderwerp Advies inzake Interne besluitvorming, Inzake hoogte mogelijke nadeelcompensatie Buijs Landbouw B.V. 

Geachte Coliege, 

Op 27 augustus jl. hebben gedeputeerde staten Antea Group gevraagd een advies uit te brengen over de 
hoogte van een eventuele schadevergoeding, indien de bestuursrechter oordeelt dat de weigering van een 
ontheffing van de Omgevingsverordening aan Buijs Landbouw B.V. onrechtmatig was. Voor de beantwoording 
van die vraag was het noodzakelijk om - op hoofdlijnen - in te gaan op mogelijke redenen waarom de rechter 
het weigeringsbesluit onrechtmatig zou verklaren. Op 3 september jl. is de oorspronkelijke vraag aangevuld met 
het verzoek uitgebreider in te gaan op de conclusies inzake de onrechtmatigheid, mede in het licht van de 
conclusies In het rapport van Rotshuizen Geense Advocaten. Met deze brief komen wij aan uw verzoek 
tegemoet. 

Uw vraag 
Sinds 2007 Is Buijs Landbouw B.V. met de provincie Groningen in gesprek over de vestiging van een omvangrijk 
melkveebedrijf te Vlagtwedde. Het betreft een melkveebedrijf met 1150 stuks melkvee (in de stukken ook 
verwoord als: 1000 melkvee, 840 stuks jongvee en 150 droogstaande koeien) op een landschappelijk ingepast 
bedrijfsperceel van circa 10 ha. De vestiging vindt plaats op gronden met reeds aanwezige bestemde agrarische 
bouwblokken aan de J. Buiskooiweg 13,17 en 19 en betreft derhalve een uitbreiding en geen nieuwvestiging. 
De vestiging van een zogenoemde megastal is op grond van de wijziging van de Omgevingsverordening In 2013 
niet langer toegestaan. In 2013 is bij de wijziging van de Omgevingsverordening besloten dat voor tien 
pijplijngevallen, waaronder Buijs Landbouw B.V., nog wel ontheffing van de Omgevingsverordening verleend 
zou worden indien voldaan wordt aan de bouwblok-op-maat-methode. Door een uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 juni 2015 is echter komen vast te staan dat de 
ontheffingsbevoegdheid alleen in bijzondere gevallen benut mag worden. Gedeputeerde staten zijn ten aanzien 
van onderhavige ontwikkeling van oordeel dat in casu geen sprake is van een bijzonder geval. De enige manier 
om thans de ontwikkeling nog mogelijk te maken, zou een partiële herziening van de Omgevingsverordening 
zijn. 

Omdat ontheffingverlening onzeker is geworden, heeft Buijs Landbouw B.V., daarin vertegenwoordigd door 
A.J. Spoelstra van Pietersma & Spoelstra ROM bv te Drogeham, aangegeven alle financiële schade als gevolg van 
een weigering te zullen verhalen op de Provincie Groningen. In de brief van 22 juli 2015 is deze schade geschat 
op "tientallen miljoenen". 

Op verzoek van Provinciale S taten heeft mw. mr. R.C.M. Kamsma van Rotshuizen Geense Advocaten antwoord 
gegeven op - kort samengevat - de vraag in hoeverre er sprake is van bindende toezeggingen aan Buijs 
contactpersoon: mr.drs. M. Braakensiek T 06 53 64 32 09 / (0513) 63 45 27 
e-mail: marian.braakensiek@anteagroup.com F (0513) 63 46 20 
bijlage(n): 

Antea Nederland B.V. - statutaire zetel Heerenveen - handelsregister 29021830 - BTW nr. NL0D3662317B01 
vestigingen in Heerenveen, Schoonebeek, Deventer, Almere, Capelle aan den Ussel, Goes, Oosterhout en Geleen 
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Landbouw B.V. en / of uitspraken en financiële en juridische risico's. Die beantwoording luidt dat er geen sprake 
is van een juridische verplichting voor gedeputeerde staten om ontheffing te verlenen. Als risico benoemt 
Kamsma dat er wel alle aanleiding is om schadevergoeding te betalen aan Buijs Landbouw B.V. indien 
geoordeeld zou worden dat het vertrouwensbeginsel toch geschaad zou zijn. 

Uw vraag aan ons is nu om de hoogte van deze potentiële schade te begroten. Bij de beantwoording daarvan 
moet uitgegaan worden van de onrechtmatigheid van het weigeringsbesluit van gedeputeerde staten, hetgeen 
-vanzelfsprekend - tot andere conclusies leidt dan die waartoe Kamsma komt. De onrechtmatigheid van het 
weigeringsbesluit dient dan immers gebaseerd te worden op de tegengestelde conclusie, te weten dat we/ 
sprake Is van een schending van het vertrouwens- en / of gelijkheidsbeginsel. Daarbij zullen wij, conform het 
aanvullende verzoek van 3 september jl. nader ingaan op de vraag in hoeverre wij het aannemelijk achten dat 
de bestuursrechter tot deze conclusie zal komen. 

In verband met de ontwikkelingen rondom de aangevraagde ontheffing van de Omgevingsverordening voor het 
initiatief van Buijs Landbouw B.V. zijn reeds diverse interne stukken opgesteld. Voor zover noodzakelijk voor de 
beantwoording van uw vraag heeft u deze aan ons ter beschikking gesteld. 

Beantwoording van de vraag 
Uitgangspunt bij de begroting van de hoogte van de schade is dat de bestuursrechter oordeelt dat door 
gedeputeerde staten gehandeld Is in strijd met het vertrouwensbeginsel. Daartoe dient allereerst bepaald te 
worden welk besluit door de bestuursrechter als onrechtmatig beschouwd wordt. Van belang daarbij is of, en zo 
ja, met welk besluit het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt is. Vervolgens kan bepaald worden welke kosten 
voor vergoeding in aanmerking komen. 

Welk besluit kan als onrechtmatig beschouwd worden 
Op dit moment ligt een aanvraag om ontheffing van de Omgevingsverordening voor. De veronderstelde 
onrechtmatigheid die leidt tot schadeplichtigheid, betreft het besluit op deze aanvraag, waarbij twee 
elementen van de motivering van het besluit aan de orde komen. Het eerste element betreft de weigering op 
zichzelf. Het tweede element betreft de mogelijke onrechtmatigheid van de keuze om bij het weigeren van de 
ontheffing niet te voorzien in compenserende maatregelen in de vorm van een alternatieve oplossing of 
financiële compensatie. 

Het is vaste jurisprudentie, zoals ook mr. Kamsma terecht vermeldt, dat een (provinciale) overheid regelgeving 
en beleid mag wijzigen. Ook kan een bestuursorgaan niet de bevoegdheid ontzegd worden om terug te komen 
op een aanvankelijke toezegging. In zo'n geval dient echter-gelet op dezelfde jurisprudentie - wel te worden 
onderzocht of deze wijziging gepaard moet gaan met een compensatie. Deze plicht omvat in ieder geval een 
onderzoek naar financiële compensatie. Bij dit onderzoek dienen voorts de belangen onderzocht te worden van 
betrokkenen bij reeds lopende zaken. Het belang van de individuele zaken dient dan gemotiveerd afgewogen te 
worden tegen het algemeen belang. Bij zwaarwegende individuele belangen, bijvoorbeeld omdat sprake Is van 
gewekte verwachtingen, kan het nodig zijn te onderzoeken op welke wijze de toegezegde ontwikkeling alsnog 
mogelijk gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door de inzet van een ander middel c.q. juridisch instrument. De 
resultaten van het onderzoek naar compenserende maatregelen dienen uitdrukkelijk als motivering van het 
besluit opgenomen te worden. Dit blijkt uit o.a. de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State van 13 juni 2012, nr. 201101621/1 (rechtsoverweging 2.3) en van 25 juni 2014, nr. 201306462. 

Op dit moment staat, mede door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 
24 juni 2015 in de zaak 201402270/1/R6, onomstotelijk vast dat de toepassing van de ontheffingsmogelijkheid 
in gevallen als het onderhavige in strijd is met de bedoeling van de Wro. Ontheffing kan immers alleen verleend 
worden wegens bijzondere omstandigheden welke gelegen zijn in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
door de ontwikkeling waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd. Gedeputeerde staten hebben zich in het 
geval van Buijs Landbouw B.V. daarover nog niet uitgesproken, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat de 
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ontwikkeling van het 10 ha grote bouwblok niet aan die eis zal voldoen. In dat geval is het een correcte 
conclusie dat ontheffingverlening in het geval van Buijs Landbouw B.V. In strijd is met de wet. Overigens is het 
criterium van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het kader van de pijplijngevallen niet eerder aan de 
orde geweest. 
Verder is het al - zeer lang staande - jurisprudentie dat het gelijkheidsbeginsel een bevoegd gezag er niet toe 
kan dwingen een eenmaal gemaakte fout te herhalen. Wij onderschrijven dan ook de conclusie van Kamsma dat 
het gelijkheidsbeginsel niet kan leiden tot het 'contra legem' toepassen van de ontheffingsbevoegdheid. 

Daar eindigt de verantwoordelijkheid van gedeputeerde staten echter niet: zij dienen gelet op de hiervoor 
aangehaalde jurisprudentie, bij de weigering te motiveren of zij redenen zien om in het geval van Buijs 
Landbouw B.V. compenserende maatregelen te bieden, in de vorm van een verzoek aan Provinciale Staten om 
een partiële herziening van de Omgevingsverordening. In het kader van het onderzoek naar de noodzaak van 
compenserende maatregelen wordt van belang of aan Buijs Landbouw B.V. toezeggingen zijn gedaan waarop 
met het weigeringsbesluit wordt teruggekomen. 

Wekken van vertrouwen 
Gezien alle stukken is naar ons oordeel - ook - ten aanzien van bij Buijs Landbouw B.V. wel sprake van gewekt 
vertrouwen. Gedeputeerde staten delen volgens ons impliciet die mening en wel om het volgende. De vraag of 
sprake is van gewekt vertrouwen, is actueel geworden door het college-akkoord op het onderdeel megastallen 
en later door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 24 juni 2015. Door die uitspraak is vast 
komen te staan dat het thans niet meer mogelijk is om een ontheffing te verlenen aan Buijs Landbouw B.V. De 
vraag die aan de orde dient te komen, is welk besluit gedeputeerde staten op de aanvraag inzake Buijs 
Landbouw B.V. thans zouden nemen, indien deze uitspraak (nog) niet gedaan zou zijn. Zouden zij dan, evenals in 
de eerdere zeven pijplijngevallen wel een ontheffing hebben verleend? Indien zij dat inderdaad gedaan zouden 
hebben, dan is de vraag om welke reden, met welke motivering zij dat deden, als dat niet het gewekte 
vertrouwen was 

Immers, de vestiging van een megastal is al s inds de wijziging van de Omgevingsverordening in maart 2013 
eenvoudigweg niet meer toegestaan. Gedeputeerde staten kunnen in bijzon dere omstandigheden daarvan 
ontheffing verlenen, maar zijn daartoe niet verplicht. Toch hebben zij in d e afgelopen jaren wel ontheffing 
verleend aan z even andere pijplijngevallen. Daartoe waren zijn, uitgaande van de premisse dat met de br ief van 
8 april 20 13 geen toezeggingen zijn gedaan, op geen enkele manier verplicht. Het is onze aanname dat 
gedeputeerde staten de ontheffingverlening aan de zeven pijplijn gevallen in de afgelopen jaren, wel gebaseerd 
hebben op het gewekte vertrouwen door de brief van 8 april 2013. Wij komt hierna ook nog op terug onder de 
kop "Gelijkheidsbeginsel". 

Afgezien van deze aanname zien wij ook andere redenen voor het oordeel dat inderdaad het vertrouwen is 
gewekt, zowel bij Buijs Landbouw B.V. als bij de overige pijplijngevallen met de brief van 8 april 2013. Op het 
moment dat de Omgevingsverordening het realiseren van megastallen per direct onmogelijk maakte, maakten 
gedeputeerde staten immers een uitzondering voor een tiental pijplijngevallen waaronder het initiatief van 
Buijs Landbouw B.V. en zij deelden dat met genoemde mede brief aan zowel het college van B&W van 
Vlagtwedde als aan Buijs Landbouw B.V. zelf. Vóór 8 april 2013 bestond ten aanzien van het initiatief van Buijs 
Landbouw B.V. en de overige pijplijngevallen nog het risico dat regelgeving en beleid ten nadele gewijzigd 
zouden worden, na die brief mochten deze tien bedrijven vertrouwen op ontheffingverlening indien zij 
voldeden aan de eis van een voldoende landschappelijke inpassing. 

Volgens Kamsma betrof de aanwijzing als pijplijngeval echter geen uitdrukkelijke toezegging dat ontheffing 
verleend zou worden aan Buijs Landbouw B.V., en het zij herhaald, dus ook niet aan de overige pijplijngevallen. 
Ter onderbouwing ons afwijkende oordeel op dit punt citeren wij op deze plaats uit de brief van 8 april 2013: 

" (...) gelet op de verwachtingen die zijn gewekt bij agrarische bedrijven waarmee ten tijde van het instellen van 
het moratorium in het kader van de maatwerkbenadering reeds keukentafelgesprekken gevoerd werden. 
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hebben wij In overleg met Provinciale Staten op 20 maart Jongsleden besloten deze initiatieven (de zgn. 
'pijplijngevallen') aan de werkingssfeer van het moratorium te onttrekken. (...) 

Het opheffen van het moratorium voor de 'pijplijngevallen' brengt met zich mee dat wij voor zover nodig; 
a. Medewerking zullen verlenen aan de voorzetting van de keukentafelgesprekken voor zover deze niet 

afgerond zijn, en; 
b. (...) ontheffingen ten behoeve van nieuwe agrarische bouwpercelen of agrarische schaalvergroting als 

bedoeld in artikel 4.19A van de Provinciale Omgevingsverordening zullen verlenen, uiteraard mits het 
resultaat van de keukentafelgesprekken ons daar aanleiding toe geeft." 

Bij deze brief zit een bijlage, getiteld Overzicht van 'pijplijngevallen' die onder het moratorium megastallen 
vielen. In deze bijlage staat bij Buijs Landbouw B.V. als 'omvang bouwblok totaal' vermeld; 10 ha. 

Dit citaat en de bijlage leiden naar ons oordeel tot de volgende conclusies; 

1. Gedeputeerde staten spreken in deze brief zelf letterlijk van 'de verwachtingen die zijn gewekt'. De 
redenering uit het advies van Kamsma volgend, zouden zij thans echter de ontheffing én 
compenserende maatregeling weigeren met de motivering dat zij voorafgaand aan en met deze brief 
géén verwachtingen hebben gewekt. Dusdoende komen gedeputeerde staten dan terug op hetgeen zij 
zelf in 2013 woordelijk wel aangaven. Het is onze inschatting dat de bestuursrechter op dit punt zeer 
kritisch zal zijn. Wij achten het zelfs aannemelijk dat de rechter het niet noodzakelijk vindt om een 
eigen onderzoek te doen naar de vraag of sprake is van gewekt vertrouwen, maar zich direct 
committeert aan de eigen conclusie van gedeputeerde staten in hun brief van 8 april 2013. 

2. Gedeputeerde staten zullen ontheffing verlenen voor de pijplijngevallen, mits het resultaat van de 
keukentafelgesprekken daartoe aanleiding geeft. In deze brief worden geen aanvullende eisen of een 
nader afwegingsmoment genoemd. Buijs Landbouw B.V. mocht er derhalve op vertrouwen dat indien 
de keukentafelgesprekken tot een positief resultaat leidden, gedeputeerde staten de ontheffing 
zouden verlenen. Kamsma parafraseert de voorwaarde ten aanzien van de keukentafelgesprekken 
echter als volgt; "GS wil gelet op de verwachtingen (...) zelfs ontheffingen verlenen (...) wanneer de 
"keukentafelgesprekken" tot afspraken leiden die daartoe aanleiding geven." Zij vervolgt met te stellen 
dat die keukentafelgesprekken destijds niet geleid hebben tot "afgeronde afspraken met gedeputeerde 
staten of een concrete aanvraag voor een ontheffing door burgemeester en wethouders van 
Vlagtwedde aan gedeputeerde staten". 

Zoals gezegd wordt echter in de brief van 8 april 2103 aan burgemeester en wethouders van o.a. 
Vlagtwedde in het geheel niet de voorwaarde gesteld van 'afgeronde afspraken' die Kamsma erin leest. 
Ook wordt in de brief geen termijn gesteld waarbinnen burgemeester en wethouders aan 
gedeputeerde staten een verzoek om ontheffing moeten doen. De vooronderstellingen van Kamsma 
inzake de betekenis van de brief, blijken op geen enkele wijze uit de tekst van de brief. Die woordelijke 
tekst luidt, nogmaals, dat gedeputeerde staten "ontheffingen ten behoeve van nieuwe agrarische 
bouwpercelen of agrarische schaalvergroting (...) zullen verlenen, uiteraard mits het resultaat van de 
keukentafelgesprekken ons daar aanleiding toe geeft." Hieruit kan niet de door Kamsma 
veronderstelde voorwaarde gedestilleerd worden dat gedeputeerde staten nog een oordeel over die 
die keukentafelgesprekken zouden vellen, althans niet eerder dan ten tijde van de beoordeling van de 
eigenlijke ontheffingaanvraag, die thans voorligt bij gedeputeerde staten. Voor de volledigheid; 
ambtshalve is ons medegedeeld dat ook ten aanzien van de eerdere zeven gevallen geen principe
uitspraak door gedeputeerde staten gedaan is inzake de resuitaten van de keukentafelgesprekken. 

Aan de voorwaarde voor het verlenen van ontheffing is in dit geval voldaan. Daartoe wordt erop 
gewezen dat de werkgroep die in 2007 door de gemeente èn de provincie is ingesteld om - met 
toepassing van de "bouwblok-op maat-methode" over de landschappelijke inpassing van de 
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voorgenomen bedrijfsvestiging te adviseren, na een langdurig en zorgvuldig proces (in de vorm van 
keukentafelgesprekken) in november 2013 een erfinrichtingsplan heeft opgesteld. Daarbij is met de in 
de Omgevingsverordening gestelde ruimtelijke voorwaarden rekening gehouden. 

In dat proces heeft de provincie, in de persoon van de landschapsarchitect van het provinciaal 
Bouwheerschap, een doorslaggevende rol gehad. Deze betrokkenheid heeft er onder meer toe geleid 
dat het ruimtebeslag van (oorspronkelijk) 6 naar 10 hectare is vergroot om het bedrijf op een 
landschappelijk hoogwaardige wijze te kunnen inpassen. Tevens heeft de provincie in financiële zin aan 
de totstandkoming van het erfinrichtingsplan bijgedragen. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben het advies van de werkgroep 
overgenomen en in de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning beschreven en 
geïllusteerd op welke wijze met de provinciale ruimtelijke voorwaarden rekening is gehouden. Gelet 
daarop is de "bouwblok-op maat-methode" overeenkomstig de Omgevingsverordening toegepast en is 
voldaan aan de voorwaarde die door het vorige college voor het verlenen van ontheffing is gesteld. 
Daarenboven wijzen wij op de die gedeputeerde staten brief van 24 februari 2012 reeds zonden aan 
Provinciale Staten (zaaknummer 381506). In de conclusie stellen gedeputeerde staten: "Uitgaande van 
de overeenstemming in de werkgroep past het bouwplan van de familie Buijs in het bestaande 
provinciale RO beleid." Hieruit blijkt zonder twijfel dat gedeputeerde staten zich conformeren aan de 
conclusies van de werkgroep 'keukentafelgesprekken'. 

3. Gedeputeerde staten hebben aldus de brief "in overleg met Provinciale Staten" besloten de 
pijplijngevallen aan het moratorium te onttrekken. Ook Provinciale Staten hebben zich dusdoende in 
het voorjaar van 2013 gecommitteerd aan een uitzonderingspositie voor de pijplijngevallen ten 
opzichte van de nieuwe regeling in de POV inzake megastallen; 

4. De gewekte verwachtingen waarvan gedeputeerde staten zelf spreken in hun brief, betreffen blijkens 
de bijlage de ontheffing voor een bedrijf met een bouwblok van 10 hectare. 

Naar ons oordeel is het voorgaande voldoende om te stellen dat Buijs Landbouw B.V. op basis aan de brief van 
8 april 2013 het gerechtvaardigd vertrouwen kon ontlenen dat voor haar initiatief-ter grootte van 10 ha-
ontheffing verleend zou worden mits bij de betrokken bij de keukentafelgesprekken overeenstemming bereikt 
werd over het erfinrichtingsplan. Uit de overgelegde stukken blijkt voorts dat in november 2013 een definitief 
erfinrichtingsplan is opgesteld. Geconcludeerd moet dan ook worden dat voldaan is aan de voorwaarde 'mits 
het resultaat van de keukentafelgesprekken daartoe aanleiding geeft' en dat gedeputeerde staten dus 
ontheffing 'zullen' verlenen. 

Volledigheidshalve wordt op deze plaats nog gewezen op de brief over dit onderwerp, die gedeputeerde staten 
op 8 april aan Buijs Landbouw B.V. zonden (zaaknummer 453721). Ook in die brief staat dat de 
keukentafelgesprekken die nog niet zijn afgerond worden voortgezegd en dat gedeputeerde staten afwijking 
van de Omgevingsverordening zullen toestaan, mits het resultaat van de keukentafelgesprekken ons daartoe 
aanleiding geeft. 

Het gestelde door Kamsma dat op 8 april 2013 nog niet een maximum oppervlak van 4 hectare gold voor grote 
veehouderijen \s feitelijk onjuist, gelet op de gewijzigde tekst van de Omgevingsverordening sinds 20 maart 
2013. Afgezien daarvan betreft de toezegging in de brief van 8 april 2013 reeds evident de ontwikkeling van een 
bedrijf ter grootte van 10 ha. 

In het kader van de gewekte verwachtingen brengt Kamsma voorts de brief van 21 januari 2014 te berde. 
Kamsma parafraseert als volgt: "Uitdrukkelijk wordt in de brief vermeld, dat het GVM van toepassing is, tenzij 
volledige afspraken zijn gemaakt over de bedrijfsontwikkeling in een periode van minder dan twee jaar voor de 
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datum van de aanvraag om een planwijziging / omgevingsvergunning. Uit het dossier (...) kan worden afgeleid 
dat dit in het geval van Buijs Landbouw B.V. niet aan de orde is. GS houdt vele slagen om de arm in deze brief." 

Naar ons oordeel is de uitleg van ook deze brief onjuist. Woordelijk luidt de brief namelijk: 

"Als een 'nieuwe aanvraag' beschouwen wij de start van de maatwerkbenadering (cursief opsteller dezes) in de 
vorm van keukentafelgesprekken. Als peildatum daarvoor geldt 20 maart 2013, de datum waarop de motie is 
aangenomen." 

In het geval van Buijs was evident sprake van 'de start van de maatwerkbenadering in de vorm van 
keukentafelgesprekken' ruim voorgaand aan 20 maart 2013, zodat geen sprake is van een nieuwe aanvraag in 
de zin van deze brief. 

De door Kamsma in de brief gelezen voorwaarden dat 'volledige afspraken zijn gemaakt over de 
bedrijfsontwikkeling in een periode van minder dan twee jaar voor de datum van de aanvraag om een 
planwijziging / omgevingsvergunning', betreft een onjuiste lezing en interpretatie van de tekst. De genoemde 
voorwaarden betreffen namelijk woordelijke "de planologische procedures ten behoeven van een eventuele 2® 
fase van een erfinrichtingsplan", ten aanzien waarvan bovendien op 20 maart 2013 de keukentafelgesprekken 
reeds tot een met alle betrokken overeengekomen erfinrichtingsplan hebben geleid. In het geval van Buijs 
Landbouw B.V. is geen sprake van een bedrijfsontwikkeling in twee fasen, zodat deze voorwaarden in het 
geheel niet toepassing zijn op de aanvraag. 

Tussenconclusie 
Op 20 maart 2013 is de Omgevingsverordening gewijzigd en sindsdien is het niet meer toegestaan om met een 
nieuw ruimtelijk regime de bouw van nieuwe megastallen toe te laten. In de afgelopen jaren hebben 
gedeputeerde staten ontheffingen verleend voor zeven pijplijngevallen, om de realisatie van megastallen 
mogelijk te maken. Deze gang van zaken geeft ons aanleiding voor de conclusie dat gedeputeerde staten 
kennelijk van oordeel waren dat deze pijplijngevallen een bijzondere behandeling verdienden. Deze bijzondere 
behandeling is voor zover ons bekend in de afgelopen jaren uitsluitend ten deel gevallen aan pijplijngevallen die 
genoemd zijn in de brief van 8 april 2013. Dit leidt tot de conclusie dat gedeputeerde staten zich-juist vanwege 
genoemde brief - kennelijk verplicht voelden om ontheffing te verlenen, oftewel dat zij van mening waren dat 
zij een gedane toezegging gestand moesten doen. In dat geval valt niet in te zien waarom zij thans ten aanzien 
van Buijs Landbouw B.V. zouden stellen dat aan de brief van 8 april 2013 geen gerechtvaardigd vertrouwen kan 
worden ontleend. 

Indien gedeputeerde staten desalniettemin aan de weigering van de ontheffing vasthouden en evenmin bereid 
zijn een compensatie te bieden in de vorm van een verzoek aan Provinciale Staten om de 
Omgevingsverordening partieel te herzien, dienen zij dat besluit te voorzien van draagkrachtige motivering. Die 
motivering moet duidelijk maken waarom gedeputeerde staten in de afgelopen jaren zeven andere 
ontwikkelingen van megastallen wel mogelijk hebben gemaakt, die alle ook sinds maart 2013 niet meer in 
overeenstemming waren met de Omgevingsverordening. Op het verschil in behandeling nader ingegaan onder 
de kop 'Gelijkheidsbeginsel'. 

Zonder deze draagkrachtige motivering achten wij de kans zeer groot dat de bestuursrechter het besluit in ieder 
geval onvoldoende gemotiveerd vindt en mogelijk zelfs onrechtmatig. 

Gelijkheidsbeginsel 
In de uitspraak van 24 juni 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat het - kort samengevat -
in strijd met de Wro is om de ontheffingsbevoegdheid toe te passen in gevallen waarin geen sprake is van een 
ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Deze strijd met de wet is niet pas ontstaan door deze uitspraak, maar bestaat 
al sinds de inwerkingtreding van de Wro. Het is - en was in de afgelopen jaren - de juridische 
verantwoordelijkheid van het provinciebestuur om uitsluitend ontheffingen te verlenen in gevallen die binnen 
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het toepassingsbereik van de Wro vallen. Reeds uit het arrest Hoffman-La Roche (HR 26 september 1986, AB  
19897, 70) kan namelijk begrepen worden dat een overheidslichaam zich er niet op kan beroepen dat de 
rechter is uitgegaan van een rechtsopvatting die ten tijde van het nemen van het besluit onvoorzienbaar was 
voor dat overheidslichaam. Dit betekent dat uitgegaan moet worden van de juridische premisse dat 
gedeputeerde staten ook op 8 april 2013 reeds wisten dat zij geen ontheffing konden verlenen zonder een 
positieve beoordeling van ruimtelijke kwaliteitscriterium. Desalniettemin hebben zij deze eis in de brief aan 
geen van de tien pijplijngevallen gesteld. Door dit te doen hebben zij kennelijk de eis van ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering niet willen stellen. Deze conclusie is ook in overeenstemming met de wel verleende 
ontheffingen voor de zeven pijplijngevallen, waarbij niet-althans niet kenbaar positief-getoetst is aan dit 
criterium. 

Het moet er gezien de genoemde juridische premisse dan ook voor gehouden worden, dat gedeputeerde staten 
op 8 april 2013 aan de tien pijplijngevallen niet uitsluitend een formele toezegging hebben gedaan om het 
/orme/e juridische instrument van de ontheffing in te zetten, maar dat zij de materiële toezegging deden om 
mee te werken aan de pijplijngevallen om alsnog de nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf van zekere 
omvang in materiële zin mogelijk te maken, zonder daarbij te toetsen op de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. Zoals gezegd hebben zij dat bij zeven eerdere pijplijngevallen ook inderdaad niet gedaan. 

Inzake de aangevraagde ontheffing voor Buijs Landbouw B.V. kunnen gedeputeerde staten gelet op de uitspraak 
van 24 juni 2015 niet meer voorbij gaan aan het criterium van de ruimtelijke kwaliteit. Een eventueel 
ontheffingsbesluit besluit zal, indien aangevochten, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door de 
bestuursrechter vernietigd worden vanwege strijd met de wet. Het besluit tot - sec - het weigeren van de 
ontheffing kan dan ook afdoende gemotiveerd worden met de verwijzing naar het criterium van ruimtelijke 
kwaliteit. 

Door thans wel aan dit criterium te toetsen behandelen gedeputeerde staten Buijs Landbouw B.V. bewust 
anders dan de zeven pijplijngevallen, met een wezenlijk ander resultaat, te weten het uitblijven van de 
mogelijkheid om het initiatief alsnog te realiseren. Deze ongelijke behandeling, als gevolg van een eerdere 
onjuiste wetstoepassing door gedeputeerde staten, die hun is aan te rekenen, zal aanvullend gemotiveerd 
moeten worden. Gelet op de eerder aangehaalde jurisprudentie zullen gedeputeerde staten daarbij moeten 
motiveren of zij in dit geval redenen zien om In compenserende maatregelen te voorzien in de vorm van een 
verzoek aan Provinciale Staten om een partiële herziening van de Omgevingsverordening. 

Bij de beoordeling van de motivering zal de bestuursrechter naar ons oordeel zonder meer betrekken dat 
gedeputeerde staten eerder wel ontheffing verleenden aan zeven andere pijplijngevallen, terwijl zij - in 
juridische zin - wisten dat zij dat deden zonder de verplichte toets aan het criterium van de ruimtelijke 
kwaliteit. De bestuursrechter zal willen weten welk juridisch relevant onderscheid gedeputeerde staten maken 
tussen die zeven pijplijngevallen ten opzichte van Buijs Landbouw B.V. Uitdrukkelijk wijzen wij er in dit verband 
nogmaals op dat gedeputeerde staten zich daarbij niet kunnen beroepen op het feit dat zij tot 24 juni 2015 niet 
wisten dat zij aan het ruimtelijke kwaliteitscriterium hadden moeten toetsen. Anders gezegd: gedeputeerde 
staten kunnen zich bij het weigeren van compenserende maatregelen niet beroepen op het feit dat de rechter 
thans uitgaat van een rechtsopvatting die voor hen ten tijde van het nemen van het de ontheffingsbesluiten aan 
de zeven pijplijngevallen onvoorzienbaar was. Nog anders gezegd; gedeputeerde staten wisten (althans hadden 
moeten weten) dat zij dit criterium dienden toe te passen en hebben dat ten aanzien van die zeven 
pijplijngevallen bewust niet gedaan. Wij achten het zeker aannemelijk dat dit samenstel van feiten de 
bestuursrechter tot het oordeel leidt dat de weigering van de ontheffing aan Buijs Landbouw B.V. zonder het 
bieden van compenserende maatregelen in leder geval onvoldoende gemotiveerd en mogelijk ook 
onrechtmatig is, gelet op het gelijkheidsbeginsel. 

Voor de volledigheid: ambtshalve is ons medegedeeld dat ook ten aanzien van de eerdere zeven gevallen geen 
principe-uitspraak door gedeputeerde staten gedaan is inzake de resultaten van de keukentafelgesprekken. 
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Tussenconclusie 
Bij de weigering van de ontheffing aan Buijs Landbouw B.V. zullen gedeputeerde staten gemotiveerd moeten 
aangeven of zij bereid zijn te voorzien in compenserende maatregelen om alsnog in materiële zin de toezegging 
na te komen. Dit nakomen door een compenserende maatregel kan in de vorm van een verzoek aan Provinciale 
Staten om de Omgevingsverordening gedeeltelijk te herzien. De weigering dit verzoek te doen, dient ook 
draagkrachtig gemotiveerd te zijn. 

Uit de motivering moet blijken waarom gedeputeerde staten in de afgelopen jaren zeven megastallen in 
pijplijngevallen wel mogelijk hebben gemaakt, die eveneens in strijd met de Omgevingsverordening waren en 
zonder daarbij (kenbaar) te toetsen aan het ruimtelijke kwaliteitscriterium. Een beroep op de uitspraak van 
24 juni 2015 kan daarbij niet slagen: gedeputeerde staten kunnen zich niet beroepen op het feit dat zij niet 
wisten dat zij moesten toetsen aan het criterium van ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Als bestuursorgaan 
hadden zij de wet moeten kennen en die correct toe moeten passen. 

Een motivering van de weigering aan Buijs Landbouw B.V. door het maken van een onderscheid in de omvang 
van de ontwikkeling, zal door de bestuursrechter naar alle waarschijnlijkheid niet aanvaard worden. In de 
bijlagen bij brief van 8 april 2013 staat namelijk uitdrukkelijk de omvang van het bouwblok genoemd van alle 
pijplijngevallen waarop de ontheffingen betrekking zullen hebben. De gelijke behandeling van gelijke gevallen 
betreft in deze situatie dan ook niet het type, de omvang of locatie van het bedrijf, maar betreft het feit dat aan 
tien pijplijngevallen ontheffingverlening is toegezegd, omdat bij hen verwachtingen waren gewekt voorafgaand 
aan 20 maart 2013. Het is vervolgens in strijd met het vertrouwensbeginsel om nu de omvang als een nieuwe eis 
op te werpen op grond waarvan Buijs - nu pas - kennelijk niet meer tot de pijplijngevallen gerekend wordt door 
gedeputeerde staten. 

Partiële herziening van de Omgevingsverordening 
Provinciale Staten kunnen het verzoek van gedeputeerde staten om de ontwikkeling van Buijs Landbouw B.V. 
door een herziening van de Omgevingsverordening mogelijk te maken, naast zich neer leggen. De weigering van 
Provinciale Staten om de Omgevingsverordening partieel te herzien, is geen besluit dat Buijs Landbouw B.V. aan 
de bestuursrechter kan voorleggen. Wel kan de weigering in het kader van een vordering op grond van 
onrechtmatige daad worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter. Dit wordt bevestigd door de uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 17 juli 2013 (nr. 201204343), waarin een wijziging van de 
Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant aan de orde is. Appellanten verzoeken de 
bestuursrechter in het kader van het beroep om nadeelcompensatie. Daarop wordt gesteld: 

"3.3. Over het subsidiaire betoog dat het college bij het bestreden besluit de weigering van de ontheffing niet 
heeft mogen handhaven zonder tevens te voorzien in nadeelcompensatie overweegt de Afdeling dat de 
bestuursrechter slechts bevoegd is over dit aspect te oordelen indien hij ook bevoegd is ten aanzien van de 
schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid. In dit geval is de mogelijk 
schadeveroorzakende uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid echter niet de weigering van de 
ontheffing door het college, maar de vaststelling van artikel 9.3, eerste lid, aanhef en onder d, en artikel 9.5, 
vierde lid, van de Verordening 2011 door Provinciale Staten op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Wro. Bij 
de vaststelling van deze algemene regels hebben Provinciale Staten een afweging van de betrokken belangen 
en vervolgens de keuze voor de limitatieve ontheffingsregeling gemaakt, waaraan het college gebonden is. Dit 
houdt in dat er voor het college geen ruimte bestond voor een belangenafweging op grond van artikel 3:4 van 
de Awb. Deze algemene regels zijn algemeen verbindende voorschriften, waartegen ingevolge artikel 8:2, 
aanhef en onder a, van de Awb, zoals dit luidde ten tijde van belang, geen beroep openstond, zodat niet de 
Afdeling, maar de civiele rechter bevoegd is om over de eventuele vergoeding van schade als gevolg van de 
vaststelling van deze algemene regels te oordelen, indien de toepassing hiervan onevenredige nadelige 
gevolgen heeft in een concreet geval. Het betoog kan derhalve niet leiden tot vernietiging van het bestreden 
besluit." 
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De eerder aangehaalde jurisprudentie dat een (provinciale) overheid regelgeving en beleid mag wijzigen, maar 
in zo'n geval wel dient te onderzoeken of deze wijziging gepaard moet gaan met een compensatie, geldt ook 
voor Provinciale Staten. Deze plicht omvat ook voor hen zowel een onderzoek naar financiële compensatie, als 
naar andere compenserende maatregelen (zoals alternatieve oplossingen / locaties). 

in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 17 juli 2013 (nr. 201204343), waarin een wijziging van 
de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant aan de orde is, wordt over algemene regels 
bovendien het volgende uitgesproken: 
"2.4. Aan algemeen verbindende voorschriften, zoals neergelegd in artikel (...) van de Verordening 2011, kan 
slechts verbindende kracht worden ontzegd, indien deze in strijd zijn met een hoger wettelijk voorschrift, dan 
wei indien deze in strijd zijn met een algemeen rechtsbeginsel." 

Naar ons oordel hebben ook Provinciale Staten zich in 2013 evenzeer verbonden aan medewerking aan de 
nieuwvestiging van Buijs Landbouw B.V. Uit het voorgaande blijkt immers dat uitgegaan moet worden van de 
juridische premisse dat ook Provinciale Staten destijds wisten dat de voorgestelde toepassing van de 
ontheffingsmogelijkheid in strijd met de wet was. Desalniettemin hebben zij geen bezwaar gemaakt tegen het 
voornemen van gedeputeerde staten om tien pijpiijngevallen uit te zonderen van het moratorium. In de brief 
van 8 april 2013 is zelfs sprake van "in overleg met Provinciale Staten". Bovendien hebben Provinciale Staten in 
maart/april 2013 een motie om geen ontheffing aan Buijs te verlenen, verworpen. Op deze wijze hebben 
Provinciale Staten in 2013 willen bereiken dat ten aanzien van de pijpiijngevallen rechtmatig gehandeld werd. 
Ook Provinciale Staten hebben dusdoende - als bestuursorgaan - het gerechtvaardigde vertrouwen gewekt bij 
Buijs Landbouw B.V. dat medewerking zou worden verleend. Door daar thans op terug te komen zonder daarbij 
te voorzien in een regeling waardoor ook Buijs Landbouw B.V. haar initiatief kan realiseren, handelen 
Provinciale Staten naar ons oordeel onrechtmatig. 

Sinds april 2013 hebben zich geen nieuwe feiten en omstandigheden voorgedaan die het terugkomen op de 
toezeggingen kunnen rechtvaardigen. Dat Provinciale Staten thans een andere samenstelling hebben, doet 
niets af aan een toezegging van het bestuursorgaan. Het thans terugkomen door Provinciale Staten op de 
eerder gedane toezegging, zonder te voorzien in compenserende maatregelen, kan door Buijs Landbouw B.V. in 
het kader van een vordering uit onrechtmatige daad voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. De 
onrechtmatigheid kan zowel gebaseerd worden op schending van zowel het vertrouwens- als het 
gelijkheidsbeginsel, nu de realisatie van zeven andere megastallen wel mogelijk is gemaakt, zonder dat de 
Omgevingsverordening daartoe noopte. 

De kans dat de burgerlijke rechter de vordering uit onrechtmatige daad toekent, achten wij aannemelijk. 

Beoordeling van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen 
Zowel een verzoek om schadevergoeding op grond van een onrechtmatig bestuursrechtelijk besluit, als op 
grond van de burgerlijkrechtelijke onrechtmatige daad, wordt beoordeeld binnen het kader van de 
burgeriijkrechtelijke onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Een onrechtmatige daad leidt niet automatisch tot 
aansprakelijkheid voor de schade, maar uitsluitend indien sprake is van een causaal verband tussen de daad en 
de schade, het zogenoemde conditio sine qua non-verband. In het bestuursrecht is dit-vanwege de 
mogelijkheid om onrechtmatigheid door formele kwesties te herstellen - aangevuld met de leer van Demogue-
Besler, die inhoudt dat de causaliteitseis tevens omvat de vraag of de schade ook ontstaan was als meteen een 
rechtmatig besluit genomen zou zijn. 

Gezien de jurisprudentie op het gebied van deze vormen van schadevergoeding, komen de volgende kosten 
voor vergoeding in aanmerking: 

1. Kosten die gemaakt zijn vanaf de datum van ontstaan van gerechtvaardigd vertrouwen; 
2. Vertragingsschade, als uit een rechterlijk uitspraak blijkt dat de ontwikkeling ten onrechte niet 

toegelaten werd, bijvoorbeeld door het bieden van een alternatief. 
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Toegepast op de kwestie Buijs Landbouw B.V. dient onderzocht te worden welke schadeposten voor vergoeding 
in aanmerking komen, oftewel welke kosten rechtstreeks verband houden met het komen tot een aanvraag om 
ontheffing. Daarbij hanteren wij als peildatum 8 april 2013, te weten de datum van het toezeggen van 
medewerking aan pijplijngevailen. Het gaat dan om kosten die n/et gemaakt zouden zijn als het onrechtmatige 
besluit van gedeputeerde staten om geen ontheffing te verlenen niet had plaatsgevonden. Het is immers bij 
elke aanvraag om een omgevingsvergunning bij voorbaat niet gegarandeerd dat de vergunning in bezwaar of 
beroep standhoudt. Toch worden dan kosten gemaakt om tot een aanvraag te komen. Deze kosten komen niet 
voor vergoeding in aanmerking. 

Ad 1 Kosten gemaakt vanaf datum ontstaan gerechtvaardigd vertrouwen 
De kosten die in dit verband voor vergoeding in aanmerking zouden komen, zijn zoals gezegd kosten die 
gemaakt zijn sinds het ontstaan van het gerechtvaardigd vertrouwen op 8 april 2013 en tot aan het moment van 
de weigering van gedeputeerde staten om ontheffing te verlenen. Zoals gezegd moeten eventuele kosten 
rechtstreeks verband houden met de weigering van de ontheffing. 

In de brief van Pietersma & Spoelstra worden diverse schadeposten genoemd. Het gaat dan onder meer over de 
kosten voor de aankoop van drie bedrijven en fosfaatrechten, uitgevoerde onderzoeken en inkomstenderving 
van 2007 tot heden. Het betreft hier voorbereidingen die Buijs B.V. naar ons uitdrukkelijk oordeel ook genomen 
had als het ontheffingsbesiuit wel genomen was, maar in bezwaar of beroep gesneuveld zou zijn. Deze kosten 
zijn derhalve niet rechtstreeks toe te rekenen aan het (nog te nemen) besluit van gedeputeerde staten om geen 
ontheffing te verlenen. De door Pietersma & Spoelstra in hun brief woordelijk genoemde kosten, komen geen 
van alle voor tegemoetkorning in aanmerking. 

De kosten voor het schetsplan voor de bouwbiok-op-maat-methode voldoen evenmin aan die voorwaarde. In 
het kader van de 'bouwblok-op-maat-methode' diende Buijs de kwalitatief hoogwaardige landschappelijke 
inpassing aan te tonen. Dit was ook ai noodzakelijk voorafgaand aan de aanpassing van de 
Omgevingsverordening in maart 2013. Deze kosten komen daarom niet voor tegemoetkoming in aanmerking. 
Ten behoeve van de toetsing aan de Omgevingsverordening hoefde Buijs Landbouw B.V. niet (reeds) de overige 
onderzoeken uit te voeren (zoals bijvoorbeeld het m.e.r.). Deze kosten zijn om die reden evenmin toe te 
rekenen aan provinciale besluitvorming. 

Onze conclusie luidt dat vanaf 8 april 2013 door Buijs Landbouw B.V. geen kosten gemaakt zijn om de ontheffing 
te verkrijgen, die rechtstreeks verband houden met het (nog te nemen) besluit tot weigering van de ontheffing. 

Ad 2 Vertragingsschade 
De schadeaansprakelijkheid van een onrechtmatig besluit en een onrechtmatige daad, omvat ook zogenoemde 
vertragingsschade. Daaronder kan onder veel meer geschaard worden: renteverliezen, inkomstenderving door 
de vertraagde realisatie, hogere (bouw)kosten door prijsstijgingen of door nieuwe (bouw)regels en nadere 
advies kosten. 

Indien de rechter oordeelt dat gedeputeerde staten en/of Provinciale Staten in april 2013 de materiëie 
toezegging deden om medewerking aan het initiatief te verlenen, en dat uiteindelijk ten onrechte hebben 
nagelaten, kunnen zij aansprakelijk gesteld worden voor aile vertragingsschade die Buijs Landbouw B.V. 
daardoor lijdt. Omdat dit toekomstige schade betreft, is de hoogte daarvan nu nog niet te taxeren. Wel kunnen 
wij een indicatie geven inzake de gemiste inkomsten door de vertraagde realisatie. Deze inschatting is gemaakt 
in samenspraak met dhr. ing. J.J. Claus, beëdigd rentmeester NVR en registertaxateur. 

Bij een melkveebedrijf met een omvang van 1150 stuks melkvee, dient uitgegaan te worden van uitgestelde 
netto opbrengsten van ten minste enkele tonnen in euro's per laar. 
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De vertragingsschade zal ontstaan In de periode vanaf de weigering door gedeputeerde staten om de 
ontwikkeling mogelijk te maken (omstreeks september 2015), tot aan het moment dat zij naar aanleiding van de 
beroeps- of hoger beroepsprocedure alsnog een besluit nemen waardoor de ontwikkeling wel mogelijk wordt. 
Deze periode kan enkele jaren duren. 

Juridische procedures: aard en duur 
Tegen de weigering van een ontheffingsbesluit door gedeputeerde staten staat eerst rechtstreeks beroep open 
bij de rechtbank, waarna hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt. De 
maximale duur van elke van deze procedures bedraagt op grond van de wet één jaar. In de praktijk wordt deze 
termijn met regelmaat overschreden. Omdat de wettelijke termijn een termijn van orde betreft, kan de 
afdoening van de zaak niet versneld worden door een verzoek of een klacht in te dienen. Er moet rekening mee 
gehouden worden dat het ten minste twee jaar kan duren voordat de Afdeling bestuursrechtspraak tot een 
oordeel komt. Indien de bestuursrechter het weigeringsbesluit van gedeputeerde staten vernietigt, is de kans 
aanwezig dat de rechter gedeputeerde staten de mogelijkheid biedt een nieuw besluit nemen, waarin zij 
bijvoorbeeld andere vormen van compensatie kunnen overwegen. Ook tegen dat nieuwe besluit staat weer 
beroep en hoger beroep open, wat weer enkele jaren In beslag kan nemen. 

In het geval gedeputeerde staten - al dan niet daartoe gedwongen door de bestuursrechter - het verzoek aan 
Provinciale Staten doet om de Omgevingsverordening partieel te herzien, en deze daaraan niet tegemoet 
komen, staat tegen die weigering tot herziening geen bestuursrechtelijke rechtsgang meer open. Echter, gelet 
op de eerder aangehaalde jurisprudentie hadden Provinciale Staten in maart 2013 niet de 
Omgevingsverordening mogen wijzigen zonder een onderzoek te doen naar compenserende maatregelen. Zij 
boden die destijds door in te stemmen met de toezegging van gedeputeerde staten om ontheffing te verlenen. 
Indien zij thans geen compenserende maatregel willen bieden, kan Buijs Landbouw B.V. een vordering op grond 
van onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter indienen. Een vordering uit onrechtmatige daad wordt 
ingediend bij de rechtbank, waarna beroep bij het Hof en cassatie bij de Hoge Raad nog mogelijk zijn. Dergelijke 
procedures kunnen in de praktijk vele jaren duren, soms zelfs langer dan tien jaar. 

Door de mogelijke juridische procedures kan het vele jaren duren voordat zekerheid bestaat over de vraag of de 
ontwikkeling van Buijs Landbouw B.V. wel of niet alsnog mogelijk gemaakt moet worden, dan wel over de vraag 
of een schadevergoeding uitgekeerd moet worden. Door de duur van de procedures kan in voorkomend geval 
de hoogte van de schadevergoeding ook sterk oplopen. 



aotea^group 

blad 12 van 13 

Conclusies 
Gedeputeerde staten kunnen op grond van het gelijkheids- of vertrouwensbeginsel n/et gedwongen worden tot 
het verlenen van een ontheffing die in strijd is met de Omgevingsverordening c.q. de Wro. Die strijd bestaat in 
het geval van Buijs Landbouw B.V. omdat volgens gedeputeerde staten geen sprake is van een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit. 

Gedeputeerde staten zijn gelet op de jurisprudentie wel gehouden om bij de weigering van de ontheffing te 
onderzoeken en motiveren of zij al dan niet bereid zijn te voorzien in compenserende maatregelen. Deze 
kunnen erin bestaan door alsnog de door Buijs Landbouw B.V. gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, door 
Provinciale Staten te verzoeken om daartoe de Omgevingsverordening partieel te herzien. 

Indien zij ook weigeren dit verzoek aan Provinciale Staten te doen, dienen zij draagkrachtig te motiveren 
waarom zij eerder ten aanzien van zeven andere pijplijngevailen wei meewerkten aan nieuwvestiging. Gok de 
ontwikkeling van die zeven megastalien was immers sinds 20 maart 2013 in strijd met de 
Omgevingsverordening. 

indien zij ten aanzien van die zeven gevalieh aangeven dat die aan de brief van gedeputeerde staten van 8 april 
2013 het gerechtvaardigd vertrouwen konden ontlenen dat ontheffing verleend zou worden mits voldaan werd 
aan de bouwvlak-op maat-methode, dan dwingt het geiijkheidsbeginsei tot de conclusie dat ook Buijs 
Landbouw B.V. aan die brief en gerechtvaardigd vertrouwen mocht ontlenen. 

Indien zij stellen dat aan die brief geen gerechtvaardigd vertrouwen ontleend kon worden, zal moeten blijken 
welke bijzondere omstandigheden in die zeven gevallen dan wel, en in het geval van Buijs Landbouw B.V. niet, 
bestonden om ontheffing te verlenen voor de realisatie van zeven megastalien in afwijking van de 
Omgevingsverordening. Sinds april 2013 hebben zich geen nieuwe feiten en omstandigheden voorgedaan die 
het terugkomen op de toezeggingen kunnen rechtvaardigen. Dat het provinciebestuur thans een andere 
samenstelling heeft, doet niets af aan eerdere toezeggingen van het bestuursorgaan. 

Daarbij kunnen gedeputeerde staten zich niet beroepen op het feit dat zij destijds nog niet wisten dat zij 
dienden te toetsen aan het criterium van een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Daarmee is immers nog geen 
antwoord gegeven op de vraag waarom alieen aan deze zeven pijplijngevailen medewerking werd verleend, en 
niet aan mogelijk andere mogelijke gegadigden. Bovendien komt het onjuist toepassen van de wet gezien de 
jurisprudentie voor rekening van het bestuursorgaan en kunnen nu niet aan Buijs Landbouw B.V andere 
voorwaarden gesteld worden dan aan de overige pijplijngevailen. De omvang van 10 ha van het bouwblok was 
ook in 2013 al bekend, zodat niet gesteld kan worden dat nu een bijzondere situatie betreft ten opzichte van de 
overige pijpiijngevallen. 

Naar ons oordeel kon Buijs Landbouw B.V. aan de brief van 8 april 2013 wel het gerechtvaardigd vertrouwen 
ontlenen dat medewerking verleend wou worden aan haar initiatief, en zijn gedeputeerde staten op grond van 
het gelijkheidsbeginsel gehouden dat ook nu materieel mogelijk te maken, zoals zij dat voor zeven andere 
gevailen ook al deden. 

Indien gedeputeerde staten nu de ontheffing weigeren zonder de ontwikkeling van Buijs Landbouw B.V. 
mogelijk te maken middels een verzoek aan Provinciale Staten tot herziening van de Omgevingsverordening, 
dan achten wij het zeer aannemelijk dat de bestuursrechter oordeelt dat sprake is van een onrechtmatig besluit 
omdat het in strijd is met gelijkheids- en vertrouwensbeginsel en het weigeringsbesluit om die reden vernietigt. 
Deze veronderstelde onrechtmatigheid ligt ook ten grondslag aan onderhavig advies, dat een antwoord geeft op 
de vraag van gedeputeerde staten over de hoogte van een eventuele schadevergoeding. 

Tegen de weigering van een ontheffingsbesluit door gedeputeerde staten staat beroep en hoger beroep bij de 
bestuursrechter open. Ook is het mogelijk dat deze rechtsgang meerdere keren doorlopen moet worden. De 
procedures kunnen daardoor enkele tot vele jaren in beslag nemen. 
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Een andere mogelijkheid is dat een vordering uit onrechtmatige daar wordt ingediend, in het geval Provinciale 
Staten niet bereid zijn de Omgevingsverordening partieel te herzien. Dergelijke procedures kunnen In de 
praktijk vele jaren duren, soms zelfs langer dan tien jaar. 

Indien door de bestuurs- of burgerlijke rechter na langdurige juridische procedures uiteindelijk geoordeeld zou 
worden dat sprake was van een onrechtmatig besluit respectievelijk een onrechtmatige daad, dan kan Buijs 
Landbouw B.V. om schadevergoeding vragen. 

Voor vergoeding van de schade komen in de eerste plaats in aanmerking kosten die gemaakt zijn vanaf de 
datum van het ontstaan van gerechtvaardigd vertrouwen en die bovendien in een conditio sine qua non-
verband staan met het onrechtmatige besluit. Onze conclusie is, dat van dergelijke kosten geen sprake is, in de 
periode tussen 8 april 2013 en het besluit tot weigeren van de ontheffing zonder compenserende maatregelen. 

Voor vergoeding komt in de tweede plaats in aanmerking vertragingsschade, indien uitgesproken wordt dat ten 
onrechte is besloten om niet te voorzien in de compenserende maatregel van een herziening van de 
Omgevingsverordening. De vertragingsschade ontstaat dan In de periode vanaf de weigering van de ontheffing 
zonder compenserende maatregelen (september 2015), tot aan het moment dat de realisatie van het initiatief 
van Buis Landbouw B.V. alsnog mogelijk wordt gemaakt. 

De uitgestelde netto opbrengsten van een melkveebedrijf met een omvang van 1150 stuks melkvee, bedraagt 
ten minste enkele tonnen in euro's per laar. Gelet op de jarenlange duur van juridische procedures kan de 
periode waarin vertragingsschade ontstaat oplopen van enkele tot vele jaren. De hoogte van de 
schadevergoeding kan daardoor oplopen tot (zeer ruim) boven de één miljoen euro. Daarin zijn overige - op 
voorhand onbekende en derhalve niet te taxeren - kosten van renteverlies, hogere (bouw)kosten en nadere 
advieskosten, alsmede juridische kosten nog niet verdisconteerd. 

Heerenveen, 8 september 2015 

Antea Nederland B.V. 

mr. drs. M. Braakensiek 
senior adviseur Vastgoedadvies & Legal 



Overzicht van de feiten 
groningen 

1. Voorgeschiedenis 

Buijs Landbouw B.V. exploiteert thans een melkveehouderijbedrijf met een omvang van 500 melkkoeien 
in Rosmalen en een akkerbouwbedrijf in Emmer-Compascuum. Het betreft een familiebedrijf dat uit drie 
gezinnen bestaat. In verband met de realisering van een geplande uitbreiding van de kern Rosmalen, zal 
het melkveehouderijbedrijf te zijner tijd daar moeten worden beëindigd. De familie Buijs heeft besloten 
om dit bedrijf te verplaatsen. Na afweging van de voor- en nadelen van verschillende onderzochte 
alternatieven, is gekozen voor een locatie tussen de J. Buiskooiweg 19 en de Bourtangerweg 1 te 
Vlagtwedde. 

Ligging van het proiectgebied 

Op deze locatie zal een grootschalig melkveehouderijbedrijf worden gevestigd met een omvang van 
1150 stuks melkvee en 840 stuks jongvee. Voor een dergelijke bedrijfsomvang is gekozen om het bedrijf, 
met het oog op de schaalvergroting in de melkveehouderij, toekomstbestendig te maken en om de 
investering die met het verplaatsen van het bedrijf is gemoeid op termijn terug te verdienen. 

De projectlocatie is gelegen in de voormalige veenkoloniën. Dit gebied heeft in hoofdzaak een agrarisch 
karakter. Langs de J. Buiskooiweg en de Bourtangerweg zijn agrarische bedrijven gevestigd, die 
incidenteel afgewisseld worden met burgerwoningen. Het veenkoloniale landschap kenmerkt zich door 
zijn grootschalige openheid. Het verkavelings- en wegenpatroon is recht van vorm en heeft een 
regelmatig karakter. Dit geldt ook voor de watergangen, de wijken en kanalen die in het gebied 
voorkomen. Ook de situering van bebouwing, veelal in de vorm van boerderijen, kent een regelmatig 
karakter. 
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Bij brief van 9 maart 2007 heeft Buijs Landbouw B.V. aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente Vlagtwedde gevraagd of zij bereid zijn om aan de voorgenomen bedrijfsvesting medewerking 
te verlenen. 

In antwoord daarop hebben burgemeester en wethouders bij brief van 13 maart 2007 aan Buijs 
Landbouw B.V. meegedeeld dat zij de voorgenomen bedrijfsvestiging in beginsel aanvaardbaar achten. 
Daarbij is echter het voorbehoud gemaakt dat de bedrijfsvestiging pas mogelijk is nadat vrijstelling van 
het bestemmingsplan is verleend op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing, waarin de uitkomst 
van de af te wegen ruimtelijk relevante belangen wordt beschreven. Bij deze afweging zal volgens 
burgemeester en wethouders ook het toekomstig gebruik van de percelen J. Buiskooiweg 13,17 en 19 
worden betrokken. Verder hebben zij erop gewezen dat het verlenen van vrijstelling afhankelijk is van 
een door gedeputeerde staten te verlenen verklaring van geen bezwaar^ en dat daarover een principe-
uitspraak^ van gedeputeerde staten zal worden gevraagd. Tenslotte hebben burgemeester en 
wethouders erop gewezen dat indien Buijs Landbouw B.V. zou overgaan tot het verwerven van gronden 
aan de J. Buiskooiweg, de gevolgen daarvan voor zijn risico en rekening komen indien de benodigde 
medewerking uiteindelijk niet kan worden verleend. 

Naar aanleiding van deze gemeentelijke principe-uitspraak heeft Buijs Landbouw B.V. de percelen J. 
Buiskooiweg 13,17 en 19 in eigendom verworven. Hierop bevinden zich respectievelijk een 
akkerbouwbedrijf, een intensieve veehouderij en een woning. Het ligt in de bedoeling om de twee 

Destijds gold de Wet op de Ruimtelijke Ordening op grond waarvan een bestemmingsplan was onderworpen aan de 
goedkeuring van gedeputeerde staten. Door middel van de afgifte van een verklaring van geen bezwaar kon voor een 
concrete ruimtelijke ontwikkeling op deze goedkeuring worden geanticipeerd. Deze vorm van toezicht (achteraf) is in de met 
ingang van 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening vervangen door een stelsel waarin de borging van 
provinciale ruimtelijke belangen plaatsvindt door het stellen van regels (vooraf) bij verordening. 
^ Een principe-uitspraak betreft een bestuurlijk oordeel over de haalbaarheid van een voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling 
met het oog op een eventueel later in te dienen aanvraag om ontheffing. Een dergelijk oordeel heeft een voorlopig karakter 
en is niet bindend voor het uiteindelijk te nemen besluit. 
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agrarische bedrijven te beeindigen en in plaats daarvan een grootschalig melkveehouderijbedrijf te 
vestigen. 

Bij brief van 19 september 2007 hebben gedeputeerde staten op verzoek van burgemeester en 
wethouders een principe-uitspraak gedaan over het voornemen van Buijs Landbouw B.V. om op een 
locatie tussen de J. Buiskooiweg 19 en de Bourtangerweg 1 te Vlagtwedde een melkveehouderijbedrijf 
te vestigen met een ruimtebeslag van 6 hectare. Daarbij hebben gedeputeerde staten als hun oordeel te 
kennen gegeven dat de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling bij hen, in het licht van het provinciaal 
ruimtelijk beleid^ op voorhand niet op onoverkomelijke bezwaren stuit. Aan dit oordeel is als 
overweging ten grondslag gelegd dat grootschalige landbouwbedrijven in het algemeen in het 
veenkoloniale landschap passen. Omdat in dit geval sprake is van de vestiging van een bedrijf met een 
zeer uitzonderlijke schaalgrootte, vonden gedeputeerde staten het echter noodzakelijk dat hoge eisen 
worden gesteld aan de landschappelijke inpassing van de bedrijfsbebouwing in de vorm van een nieuw, 
op de locatie toegesneden, inpassingsconcept. Verder hebben gedeputeerde staten erop gewezen dat 
de vestiging van nieuwe agrarische bedrijven in strijd is met het provinciale ruimtelijk beleid. Zij hebben 
zich echter in beginsel bereid verklaard om daarvan in dit geval af te wijken, indien de bouwpercelen 
van de bestaande bedrijven aan de J. Buiskooiweg 13,17 en 19 aan hun agrarische bestemming worden 
onttrokken. Door het nieuwe ruimtebeslag van de voorgenomen bedrijfsvestiging te compenseren met 
het intrekken van ter plaatse bestaande planologische bouw- en gebruiksrechten, kon volgens 
gedeputeerde staten per saldo een planologisch aanvaardbare situatie worden gecreëerd. Tenslotte 
hebben gedeputeerde staten erop gewezen dat de beoordeling van de ruimtelijke aanvaardbaarheid 
van de voorgenomen bedrijfsvestiging pas definitief aan de orde zal zijn in het kader van de afgifte van 
de benodigde verklaring van geen bezwaar, waarbij alle betrokken belangen dienen te worden 
afgewogen. 

Bij brief van gelijke datum hebben gedeputeerde staten ook aan de gemachtigde van Buijs Landbouw 
B.V., Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke ordening en Milieuadviseurs te Drogeham, laten weten dat zij in 
principe positief tegenover de voorgenomen bedrijfsvestiging staan. Uit de toepassing van de 
"bouwblok-op maat-methode" zal volgens gedeputeerde staten echter moeten blijken of het bedrijf 
daadwerkelijk ruimtelijk inpasbaar is. 

Naar aanleiding van de brief van 19 september 2007 van gedeputeerde staten aan burgemeester en 
wethouders hebben de toenmalige leden van provinciale staten, de heren J.W. Veluwenkamp en W. van 
der Ploeg, bij brieven van respectievelijk 24 en 27 september 2007, vragen gesteld over: 
• de inhoud van de principe-uitspraak in het licht van het provinciale ruimtelijke beleid; 
• de juridische betekenis van de principe-uitspraak; 
• de wijze waarop het aspect dierenwelzijn, waaronder weidegang, is gewaarborgd; 
• de wijze waarop de verspreiding van besmettelijke dierziekten wordt voorkomen; 
• de mogelijke infrastructurele effecten van de bedrijfsvestiging, mede in relatie tot de veiligheid 

van omwonenden. 

^ Dit beleid was vastgelegd in paragraaf 3.1.8 van het destijds geldende Provinciaal Omgevingsplan. De kern van dit beleid 
was dat de maximale omvang van een agrarisch bouwperceel afhankelijk was van het landschap. Daarbij gold geen 
bovengrens. Het Hogeiand, het Gidambt en de Veenkoloniën waren ais geschikte gebieden aangemerkt voor grootschalige 
landbouwbedrijven. Een goede landschappelijke inpassing van het bedrijf was daarbij een essentiële voorwaarde. 
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Bij brief van 7 november 2007 hebben gedeputeerde staten op de (staten)vragen van de heer 
Veluwekamp - kort samengevat - geantwoord dat hun bereidheid om, onder een aantal 
landschappelijke voorwaarden, aan de voorgenomen bedrijfsvestiging medewerking te verlenen, in lijn 
is met het provinciale ruimtelijke beleid. 
Op de vragen van de heer W. van der Ploeg hebben gedeputeerde staten bij brief van gelijke datum 
geantwoord dat hun principe-uitspraak niet als een vorm van toestemming kan worden beschouwd 
waaraan zij juridisch zijn gebonden. Weliswaar bestaat in principe de bereidheid ond om mee te werken 
aan de voorgenomen bedrijfsvestiging, maar de vereiste goedkeuring wordt pas gegegeven als aan de 
gestelde voorwaarden wordt voldaan. Verder hebben zij geantwoord dat het dierenwelzijn op nationaal 
niveau is geregeld en dat er vooralsnog geen aanwijzingen bestaan dat het risico op verspreiding van 
dierziekten bij een groot bedrijf groter is dan bij een bedrijf met een geringere omvang. Voor wat de 
mogelijke gevolgen van het transport van en naar het bedrijf betreft, hebben gedeputeerde staten 
geantwoord dat, hoewel dit aspect primair in het kader van de vergunningverlening wordt beoordeeld, 
op voorhand niet aannemelijk is dat in dit opzicht, gelet op de ligging en ontsluiting van de locatie, 
onoverkomelijke probleme zijn te verwachten. 

Ten vervolge op de principe-uitspraak van gedeputeerde staten is eind 2007 door de gemeente en de 
provincie een werkgroep in het leven geroepen die bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente, 
de provincie^ de stichting Libau en Buijs Landbouw B.V. Deze werkgroep had als opdracht met 
toepassing van de "bouwblok-op maat-methode" te beoordelen^ of de betrokken locatie geschikt is voor 
de voorgenomen bedrijfsvestiging, en zo ja, welke voorwaarden worden gesteld aan de omvang, 
situering, verschijningsvorm en landschappelijke inpassing van de agrarische bedrijfsbebouwing. In 2009 
is door de werkgroep aan DAAD Architecten B.V. te Beilen opdracht gegeven om een schetsplan te 
ontwikkelen voor de ruimtelijke en architectonische inpassing van het bedrijf. Dit schetsplan^ is in nauw 
overleg met de werkgroep in 2011 tot stand gekomen. Bij brief van 15 maart 2011 aan de Stichting Libau 
hebben gedeputeerde staten, als provinciale bijdrage aan de ontwikkeling van het schetsplan, een 
subsidie^ van € 5000,00 verstrekt. 

Op 1 februari 2012 is een - door de provincie en de gemeente georganiseerde - excursie gehouden voor 
de leden van de gemeenteraad en van provinciale staten over "grootschalige melkveehouderij". In dat 
kader is onder meer door Buijs Landbouw B.V. in het gemeentehuis een presentatie gegeven over de 
visie die aan de voorgenomen bedrijfsvestiging ten grondslag ligt. 

Bij brief van 24 februari 2012 zijn provinciale staten door gedeputeerde staten geïnformeerd over de 
stand van zaken van het besluitvormingsproces ten aanzien van de voorgenomen bedrijfsvestiging. In 
deze brief is gesteld dat: 
1. De voorgenomen bedrijfsvestiging, zoals vervat in het schetsplan® van de werkgroep, in het 

provinciale ruimtelijke beleid^ past. 

De provincie was vertegenwoordigd door een landschapsarchitect van het Bouwheerschap. 
^ Deze beoordeling vindt plaats in zogenaamde "keukentafelgesprekken". 
® Getiteld: "Melkveehouderij fam. Buijs Landshappelijke randvoorwaarden" (29.09.2 011). 
^ De totale kosten van het ontwikkelen van het schetsplan bedroegen € 25.000,00. Daarin hebben Buijs Landbouw B.V € 
10.000,00, de gemeente Vlagtwedde € 5000,00 en de 5tichting Libau € 5000,00 bijgedragen. 
® In dit plan is het ruimtebeslag van (oorspronkelijk) 6 naar 10 hectare is vergroot om het bedrijf op een landschappelijk 
hoogwaardige wijze te kunnen inpassen. 
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2. In beginsel ontheffing van de Omgevingsverordening^° kan worden verleend, indien aan de  
gestelde ruimtelijke voorwaarden voor een nieuw agrarisch bouwperceel wordt voldaan". 

3. Een ontheffing pas wordt verleend nadat de werkgroep het schetsplan voor de ruimtelijke en 
architectonische inpassing van het bedrijf verder heeft uitgewerkt en gedeputeerde staten 
daarmee hebben ingestemd in de vorm van een principe-uitspraak. 

Bij brief van 28 februari 2012 hebben burgemeester en wethouders aan gedeputeerde staten laten 
weten dat zowel de gemeenteraad als zij positief staan tegenover het door de werkgroep ontwikkelde 
schetsplan. Voorts hebben burgemeester en wethouders aangegeven dat zij het op prijs stellen om het 
standpunt van gedeputeerde staten over het schetsplan te vernemen, voordat om een ontheffing van 
de Omgevingsverordening wordt gevraagd. In verband daarmee hebben zij gedeputeerde staten 
gevraagd om een principe-uitspraak te doen. 

Bij brief van 10 april 2012 (moratorium megastallen) hebben gedeputeerde staten de colleges van 
burgemeester en wethouders van de Groninger gemeenten bericht dat zij hebben besloten om, in 
afwachting van het advies van de Gezondheidsraad over de mogelijke risico's van grote 
veehouderijbedrijven voor de volksgezondheid, geen ontheffing te verlenen voor onder meer nieuwe 
agrarische bouwpercelen ten behoeve van veehouderijbedrijven die groter zijn dan 300 NGE. Met dit 
besluit werd voldaan aan het verzoek dat (toenmalig) Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie bij brief van 31 januari 2012 op dit punt aan de provinciebesturen heeft gedaan. 
Daarbij heeft hij ook melding gemaakt van zijn voornemen om een nieuwe wet voor te bereiden "die 
geworteld is in het poiitieke streven om de omvang van veehouderijen te beperken tot een schaal die 
maximaal kan voorzien in twee gezinsinkomens". Tevens werd met het besluit voldaan aan de, naar 
aanleiding van de brief van de Staatssecretaris, door provinciale staten in hun vergadering van 21 maart 
2012 aangenomen motie met de opdracht aan gedeputeerde staten om geen planologische 
medewerking te verlenen aan de vestiging of uitbreiding van agrarische bedrijven indien dit leidt tot een 
bedrijfsomvang die groter is dan 300 NGE^^. 

® Dit beleid is vastgelegd in paragraaf 5.6.3 van het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013. De kern van dit beleid is dat de 
mogelijkheden voor agrarische schaalvergroting sterk afhankelijk zijn van het landschap. Daarom is maatwerk vereist. Van 
gemeenten wordt gevraagd om samen met de provincie op basis van een gedegen analyse van de functionele en ruimtelijke 
kwaliteiten van gebieden te bepalen of, en zo Ja, in hoeverre agrarische schaalvergroting mogelijk is. Voor de regio Oost-
Groningen is deze analyse vastgelegd in de nota "Agrarische Bouwblokken en Landschap regio Oost" In deze nota worden 
gebieden onderscheiden met: 
• weinig of geen schaalvergrotingsmogelijkheden (stedelijke- en natuurgebieden en gebieden met zeer hoge 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden); 
® beperkte schaalvergrotingsmogelijkheden (gebieden met waardevolle landschapselementen en zones rond stedelijke- en 

natuurgebieden); 
O gebieden met verdergaande schaalvergrotingsmogelijkheden (zonder bovengrens); 

Op grond van het destijds geldende artikel 4.19a, lid 2, van de Omgevingsverordening konden gedeputeerde staten 
ontheffing verlenen voor een bestemmingsplan dat voorziet in een nieuw agrarisch bouwperceel. Daarbij gold onder andere 
de voorwaarde dat een nieuw te vestigen agrarisch bedrijf ruimtelijk inpasbaar moet zijn, waarbij (op voorhand) geen limiet 
gesteld was aan de omvang van het agrarisch bouwperceel. 
" De toepassing van de "bouwblok-op maat-methode" heeft in november 2013 tot een erfinrichtingsplan geleid waarover 
tussen de betrokken partijen, waaronder de provincie, overeenstemming bestaat. 
" Tot 2012 is de Nederlandse Grootte-Eenheid (NGE) als maatstaf gebruikt om de economische omvang van agrarische 
activiteiten weer te geven. Bij 300 NGE is sprake van een bedrijfsomvang van 225 melkkoeien met 150 stuks Jongvee. Het 
bedrijf van Buijs Landbouw B.V. heeft een omvang van 1150 melkkoeien en 840 stuks Jongvee, hetgeen neerkomt op 
tenminste 1700 NGE 
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Bij brief van 8 mei 2012 (voorgenomen wette lijke regeling over de maximale omvang van 
veehouderijbedrijven) hebben gedeputeerde staten - uitdrukkelijk mede namens provinciale staten -
aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, verzocht om in de 
voorgenomen wettelijke regeling over de schaalgrootte van veehouderijbedrijven een gedegen 
overgangsregeling op te nemen niet alleen voor veehouderijbedrijven die reeds groter zijn dan de nieuw 
in te stellen norm, maar ook voor bedrijven die al concrete plannen hebben om uit t e breiden tot een 
grootte die de nieuwe norm mogelijk te boven gaat. Daarbij wordt erop gewezen dat er binnen de 
provincie Groningen al circa acht veehouderijbedrijven zijn die - in het kader van de 
'maatwerkbenadering'- met de betreffende gemeente en met de provincie in gesprek zijn om uit te 
groeien tot een grootte die in elk ge val de 300 NGE's - en daarmee mogelijk de nieuwe no rm -
overschrijden. Aan de wijze waarop deze gesprekken tot dusver zijn verlopen, zullen deze bedrijven 
verwachtingen ontlenen voor wat betreft de planologische ontwikkelingsmogelijkheden van hun bedrijf. 

Op 11 mei 2012 heeft Buijs Landbouw B.V. te Rosmalen bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Vlagtwedde een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vestiging van een grootschalig 
melkveehouderijbedrijf op een locatie tussen de percelen J. Buiskooiweg 19 en Bourtangerweg 1 te 
Vlagtwedde. 

Op de brief van burgemeester wethouders van 28 februari 2012, waarin is gevraagd om een principe
uitspraak over het schetsplan te doen, hebben gedeputeerde staten bij brief van 8 mei 2012 
geantwoord dat het hen, gelet op het bij brief van 10 april 2012 meegedeelde besluit betreffende het 
moratorium megastallen, voorlopig niet mogelijk is om aan het verzoek te voldoen. 

Bij brief van 5 februari 2013 (rapport Gezondheidsraad en moratorium megastallen) hebben 
gedeputeerde staten aan provinciale staten meegedeeld dat het advies van de Gezondheidsraad over de 
gezondheidsrisico's van veehouderijen op 30 november 2012 is uitgebracht en dat daaruit blijkt dat er 
geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn die aanleiding geven om algemeen toepasbare 
afstandsnormen tussen verschillende soorten veehouderijen en woningen te introduceren. Volgens 
gedeputeerde staten diende het moratorium megastallen niettemin gehandhaafd te blijven in 
afwachting van de door de Staatsecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij brief van 
31 januari 2012 in het vooruit gezicht gestelde wettelijke regeling^^ over de schaalgrootte van agrarische 
bedrijven. Daarop zou volgens hen, vanwege gewekte verwachtingen, een uitzondering moeten worden 
gemaakt voor gevallen waarin, in het kader van de bouwblok-op maat-methode, al 
keukentafelgesprekken werden gevoerd. Deze tien (pijplijn)gevallen, waaronder dat van Buijs Landbouw 
B.V., zijn in een bijlage bij de brief van 5 februari 2013 vermeld. 

Een wet over de schaalgrootte van agrarische bedrijven, zoals voormalig Staatssecretaris Bleker zich die voorstelde, is er 
niet gekomen. Wel heeft de huidige Staatssecretaris het concept-voorstel van wet "Wijziging van de Wet dieren houdende 
bepalingen betreffende de regulering van aantallen productiedieren in relatie tot de volksgezondheid" in voorbereiding. Dit 
wetsvoorstel geeft besturen van provincies en gemeenten de bevoegdheid om in een door hen aangewezen gebied het 
aantal landbouwhuisdieren op een veehouderijlocatie of de dierintensiteit te reguleren teneinde ongewenste effecten voor 
de volksgezondheid te beperken of te voorkomen. 
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Bij brief van 15 maart 2013 hebben gedeputeerde staten informatie aan provinciale staten verstrekt 
over het aantal dienstwoningen bij het te vestigen melkveehouderijbedrijf van Buijs Landbouw B.V. en 
over de m.e.r.-(beoordelingsplicht) bij agrarische bedrijven. 

De brief van gedeputeerde staten van 5 februari 2013 is behandeld in de vergadering van provinciale 
staten van 20 maart 2013. Naar aanleiding daarvan is een motie (nr. 1) ingediend waarin provinciale 
staten uitspreken dat zij de nieuwvestiging van een melkveehouderij van 10 hectare aan de J. 
Buiskooiweg te Vlagtwedde onwenselijk vinden en daarom gedeputeerde staten oproepen om daaraan 
geen medewerking te verlenen in de vorm van een ontheffing of anderszins. Deze motie is echter 
verworpen. 

In dezelfde vergadering hebben provinciale staten de Omgevingsverordening op onderdelen herzien. 
Eén van deze onderdelen betreft de beperking van de omvang van een agrarisch bouwperceel tot 
maximaal 2 hectare, tenzij gedeputeerde staten nadere regels hebben vastgesteld op grond waarvan 
een bouwperceel 4 hectare groot mag zijn. Voorts is aan artikel 4.19a een nieuw lid toegevoegd waarin 
is bepaald dat de toelichting op een bestemmingsplan dat voorziet in (de uitbreiding van) een agrarisch 
bouwperceel ten behoeve van een melkrundveehouderijbedrijf tot een omvang groter dan twee hectare 
een beschrijving bevat van de aard van de inspanningen waartoe het bedrijf zich in het kader van het 
Groninger Verdienmodel toe heeft verplicht. 

Bij brief van 8 april 2013 hebben gedeputeerde staten de colleges van burgemeester en wethouders van 
de Groninger gemeenten bericht dat zij hebben besloten om de in de bijlage vermelde (tien) 
"pijplijngevallen", waaronder het melkveehouderijbedrijf dat Buijs Landbouw B.V. in de gemeente 
Vlagtwedde wil vestigen, aan het moratorium megastallen te onttrekken. Dat betekent volgens 
gedeputeerde staten dat zij in de betrokken gevallen: 
a. Medewerking zullen verlenen aan de voortzetting van keukentafelgesprekken voor zover deze niet 

zijn afgerond, en 
b. Verklaringen van geen bedenkingen en ontheffing van de Omgevingsverordening zullen verlenen, 

mits het resultaat van de keukentafelgesprekken hen daartoe aanleiding geeft. 
Aan het besluit om het moratorium megastallen op te heffen ligt als motivering ten grondslag dat: 
® uit het op 30 november 2012 verschenen rapport van de Gezondheidsraad blijkt dat er geen 

wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn die aanleiding geven om algemeen toepasbare 
afstandsnormen tussen verschillende soorten veehouderijen en woningen te introduceren, en 

• verwachtingen zijn gewekt bij agrarische bedrijven waarmee ten tijde van het instellen van het 
moratorium al keukentafelgesprekken werden gevoerd in het kader van de "bouwblok-op maat-
methode". 

Verder hebben gedeputeerde staten vermeld dat de betrokken agrarische ondernemers door hen op de 
hoogte worden gesteld van het vervallen van het moratorium megastallen voor pijplijngevallen. 

Eveneens bij brief van 8 april 2013 hebben gedeputeerde staten onder meer Buijs Landbouw B.V. ervan 
in kennis gesteld dat het moratorium megastallen is opgeheven voor de in de de bijlage vermelde (tien) 
"pijplijngevallen", hetgeen impliceert dat zij keukentafelgesprekken die nog niet zijn afgerond zullen 
voortzetten en zullen toestaan dat van de Omgevingsverordening wordt afgeweken ten behoeve van 
nieuwe agrarische bouwpercelen of agrarische schaalvergroting, mits het resultaat van de 
keukentafelgesprekken hen daartoe aanleiding geeft. 
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Blj afzonderlijke brieven van 21 januari 2014 hebben gedeputeerde staten aan provinciale staten en aan 
de colleges van burgemeester en wethouders van de Groninger gemeenten laten weten dat zij de 
besluitvorming over "nieuwe aanvragen" voor de vestiging van nieuwe agrarische bedrijven en de 
uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven met een groter ruimtebeslag dan 2 hectare, zullen 
aanhouden totdat het Groninger Verdienmodel in werking is getreden. Daaraan is in de brief aan de 
colleges van burgemeester en wethouders toegevoegd dat als "nieuwe aanvraag" wordt beschouwd de 
start van de "bouwblok-op maat-methode". Als peildatum geldt 20 maart 2013. Indien 
keukentafelgesprekken daarvoor zijn gestart, zoals in het geval van van Buijs Landbouw B.V., hoeft dus 
niet aan het Groninger Verdienmodel te worden voldaan. 

Op 15 januari 2015 heeft het voormalig lid van het college van gedeputeerde staten, de heer W. 
Moorlag, met het lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde, 
de heer 5. Lok, de afspraak gemaakt dat de - voor het verlenen van de door Buijs Landbouw B.V. 
aangevraagde omgevingsvergunning - benodigde ontheffing van de Omgevingsverordening pas na de 
verkiezing van provinciale staten zal worden aangevraagd. 

Bij brief van 20 maart 2015 hebben gedeputeerde staten, op grond van artikel 2.27, lid 1, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, aan burgemeester en wethouders verklaard dat zij geen 
bezwaren hebben tegen de door Buijs Landbouw B.V. aangevraagde omgevingsvergunning voor zover 
deze betrekking heeft op een handeling als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet. Om 
het verlenen van deze verklaring mogelijk te maken heeft Buijs Landbouw B.V onder meer 
ammoniakemissierechten gekocht van een bestaand agrarisch bedrijf in de gemeente Vlagtwedde. 

2. De aanvraag om omgevingsvergunning/het project 

De omvang van de projectlocatie bedraagt 10 hectare. De vergroting van het ruimtebeslag van 
(oorspronkelijk) 6 naar 10 hectare is een uitvloeisel van de de voorwaarde dat het bedrijf op een 
landschappelijk hoogwaardige wijze moet worden ingepast. Centraal op de locatie zal de melkveestal 
worden opgericht. Aan de achterzijde van de melkveestal is ruimte gereserveerd voor mestverwerking, 
die mogelijk in de toekomst zal plaatsvinden. Ter weerszijden van de stal zullen twee open stroken met 
boombeplanting worden gerealiseerd. Ten noorden hiervan zijn een werktuigenloods, een voeropslag 
en een waterbassin geprojecteerd. Aan de zuidzijde zullen twee jongveestallen worden opgericht en een 
opslag voor stro. Aan weerszijden zal het erf worden geflankeerd door een bomenrij en een sloot. 
De oppervlakte van de melkveestal bedraagt 17.243 m2. De stallen voor het jongvee hebben een 
gezamenlijke oppervlakte van 8.275 m2. De oppervlakte van de werktuigenloods bedraagt 4.212 m2. In 
totaal zal 29.730 m2 aan bedrijfsbebouwing worden opgericht. 
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Er is gekozen voor heldere, eenvoudige vormgeving van gebouwen, met één dakprincipe om 
de onderlinge samenhang te versterken. De zijgevels zijn uitgevoerd met een regelmatige 
kolomstructuur, waarmee een heldere ritmiek ontstaat. De compositie van het erf en het 
zicht vanuit het landschap op het geheel en de samenstellende onderdelen zijn bepalend 
geweest voor de plaatsing van gebouwen binnen de verschillende zones. In de onderstaande 
figuren is de toekomstige bebouwing van het erf weergegeven. 

Aanzicht erf (vogelvlucht) 

10 
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Zicht vanaf linkerzijde erf (vogelvlucht) 

Aanzicht melkveestal vanaf linkerzijde 
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Vooraanzicht vanaf de weg 

Ten behoeve van de voorgenomen bedrijfsverplaatsing heeft Buijs Landbouw B.V. de  
percelen J. Buiskooiweg 13, 17 en 19 in de periode 2006 - 2007 in eigendom verworven. 
Hierop bevinden zich respectievelijk een akkerbouwbedrijf, een intensieve veehouderij en 
een woning. De twee agrarische bedrijven zullen worden ontmanteld. In verband daarmee 
zal de bestemming van deze bedrijfslocaties worden gewijzigd in de bestemming 
"woondoeleinden". Deze bestemmingswijziging is onderdeel van de herziening van het 
bestemmingsplan "Buitengebied Vlagtwedde", waarvan het ontwerp met ingang van 28 mei 
2015 gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen. 

Buijs Landbouw B.V. en de gemeente Vlagtwedde hebben een privaatrechtelijke 
overeenkomst gesloten, waarin het bedrijf zich verbindt tot de sloop van de bestaande 
vleeskuikenstal en overige ontsierende agrarische bedrijfsbebouwing aan de J. Buiskooiweg 
13 en 17 binnen twee jaar na verlenen van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor 
de melkveehouderij. Voorts zal de bestaande woning aan de J. Buiskooiweg 19 in de 
toekomst worden gesloopt en op hetzelfde perceel worden herbouwd als bedrijfswoning ten 
behoeve van de melkveehouderij. 

Voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van de percelen J. Buiskooiweg 13,17 en 19 zijn 
erfinrichtingsplannen opgesteld. De erfinrichtingsplannen maken onderdeel uit van de 
overeenkomst met de gemeente. ' 
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Erven Bourtangeweg bestaande situatie 
schaal 1:5000 

Met de kenmerken van de bestaande erven als uitgangspunt 
worden de beslaande erven getransformeerd. 

Op erf nr 13 wordt de bestaande kippenschuren gesloopt 
De bestaande woonboerderij blijft behouden en word bewoond 
in twee wooneenheden. 

Op erf nr 17 word het kleine schuurtje gesloopt , het hoofdvolume 
blijft bewoond 

Op erf nr 19 word het bestaonde gebouw gesloopt en vervongep 
het gebouw verplaats +/- lOm richting het zuiden. 

Erven Bourtangeweg nieuwe situatie 

Te slopen bebouwing 
Te slopen bebouwing 

nieuwe erfgrens 

nieuwe erfgrens 

Grond word gebruikt 
üis weide/akker 

te bouwen 
nieuwe bedrijfswoning 

J. Buiskooiweg nr.13 
Op dit perceel dient de kippenschuur en een werktuigenberging 
nog te worden gesloopt. 
De gronden zullen worden bijgetrokken bij de omliggende 
landbouwgronden wcordoor het erf wordt verkleind. 
Ten aonzlen van de beplanting Is geconcludeerd dot 
de bestaande beplanting voldoende is. 
De bestoonde woonboerderij blijft behouden en word bewoond 
in twee wooneenheden. 

J.Buiskoolweg nr 19 
word het bestoande gebouw gesloopt en vervongen 
door een nieuwe nog noder te bepolen bedrijfswoning. 
het gebouw verplaats +/- 10m richting het zuiden. 
de bestaande waardevolle bomen behouden dienen te worden. 
Zieke bomen en opslag ven berken en douglas zullen worden verwijderd. 
Een en ander zal worden uitgewerkt volgens tekening 
"Erfinrichtings voorstel j.Buiskool weg 19 29-10-2013 
Het voor- en zijerf zo! worden voorzien von fors groen met een oanto) 
morkonte bomen. 

Z&fildftratraat *70 
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3. Het ruimtelijke toetsingskader 

afdelingsnöta 

Het gemeentelijk bestemmingsplan 

De gronden waarop het project betrekking heeft zijn begrepen in het bestemmingsplan 
"Buitengebied" van de gemeente Vlagtwedde. Op deze gronden rust de bestemming "Agrarisch-1" 
met de nadere aanduiding "Grootschalig open gebied". Aangezien op de plankaart geen agrarisch 
bouwperceel is aangeduid, is het project met het bestemmingsplan in strijd. 

Fragment verbeelding bestemmingsplan "Buitengebied Vlagtwedde" 

Om de aangevraagde omgevingsvergunning toch te kunnen verlenen hebben burgemeester en 
wethouders het voornemen om van het bestemmingsplan af te wijken. Daarvoor is vereist dat het 
project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een 
goede ruimtelijke onderbouwing '̂^ bevat. Voorts geldt als voorwaarde dat de gemeenteraad moet 
hebben verklaard dat hij tegen het afwijken van het bestemmingsplan geen bedenkingen heeft. 
Deze verklaring heeft de gemeenteraad van Vlagtwedde in zijn vergadering van 26 mei jl. gegeven. 

Indien bij een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan wordt afgeweken moet aan de 
provinciale Omgevingsverordening worden voldaan. 

14 Op een dergelijke onderbouwing is op grond van artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht onder meer artikel 
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening, dat eisen stellen aan de toelichting op een bestemmingsplan, van 
overeenkomstige toepassing. 



Overzicht van de feiten 
gronmgen 

De provinciale Omgevingsverordening 

Provinciale Staten hebben op 17 juni 2009 het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 (POP) 
vastgesteld. In dit plan zijn de ruimtelijke structuurvisie, het milieubeleidsplan, het regionaal 
waterplan en het verkeers- en vervoersplan inhoudelijk geïntegreerd. 

Gelijktijdig met het POP hebben Provinciale Staten de Omgevingsverordening provincie Groningen 
2009 (hierna: de Omgevingsverordening) vastgesteld. De Omgevingsverordening bevat regels ter 
uitvoering van het in het POP vastgelegde beleid voor de fysieke leefomgeving. Deze regels 
hebben betrekking op de thema's ruimtelijke ordening, milieu en water. 

In hoofdstuk 4 van de Omgevingsverordening zijn regels gesteld over de inhoud van 
bestemmingsplannen en van de daarbij behorende toelichting. Deze regels zijn ook van toepassing 
op omgevingsvergunningen, waarbij van een bestemmingsplan wordt afgeweken. 
Inmiddels is de verordening een aantal malen herzien. De laatste herziening dateert van 
september 2014. 

In artikel 4.19a van de Omgevingsverordening zijn - voor zover hier relevant - de volgende regels 
gesteld over agrarische bouwpercelen. 

De omvang van een agrarisch bouwperceel en de voorwaarden voor nieuwvestiging 

In artikel 4.19a, lid 1, van de Omgevingsverordening is bepaald dat een bestemmingsplan niet 
voorziet in nieuwe agrarische bouwpercelen, tenzij: 
a. Gedeputeerde Staten nadere regels hebben vastgesteld^^ krachtens welke een 

bestemmingsplan kan voorzien in een nieuw agrarisch bouwperceel tot een oppervlakte van 
maximaal 4 hectare, en; 

b. het nieuwe agrarische bouwperceel ten dienste staat aan een bedrijf dat verplaatst wordt 
uit de ecologische hoofdstructuur in de provincie Groningen, dan wel uitplaatsing uit het 
bebouwingslint van Midwoida in verband met de aanleg van een vaarverbinding of; 

c. Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat het nieuwe agrarische bouwperceel ten 
dienste staat aan een bedrijf dat verplaatst wordt omdat de bestaande bedrijfsvoering met 
de wettelijke milieuhygiënische normen conflicteert, of; 

d. een actuele stads- of dorpsuitbreiding, dan wel de aanleg van infrastructuur binnen de 
provincie Groningen continuering van de bedrijfsvoering in de weg staat, of; 

e. nieuwvestiging voortvloeit uit een door Gedeputeerde Staten vastgestelde taakstelling tot 
inplaatsing van agrarische bedrijven. 

Het project van Buijs Landbouw B.V. behelst de vestiging van een agrarisch bedrijf met een 
ruimtebeslag van meer dan 4 hectare. Voorts betreft het geen verplaatsing, uitplaatsing of 
inplaatsing van een agrarisch bedrijf binnen de provincie Groningen. 
Dat betekent dat het project in strijd is met artikel 4.19a, lid 1, van de Omgevingsverordening. De 
aanvraag om ontheffing is erop gericht om deze strijdigheid op te heffen. 

" Tot op heden heeft geen enkele gemeente om de vaststelling van dergelijke regels verzocht. 
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Overgangsrecht 

In artikel 6.5, lid 5, van de Omgevingsverordening is bepaald dat artikel 4.19a, lid 1 (omvang en 
voorwaarden voor een nieuw agrarisch bouwperceelj niet van toepassing is op een 
bestemmingsplan dat voorziet in een nieuw agrarisch bouwperceel indien en voor zover 
gedeputeerde staten hiervoor aantoonbaar en op een schriftelijke wijze met de voorgenomen 
ontwikkeling hebben ingestemd. 

Lid 5 van artikel 6.5 is bij de op 24 september 2014 door provinciale staten vastgestelde herziening 
van de Omgevingsverordening aan dit artikel toegevoegd om een nieuw agrarisch bouwperceel 
aan de Schaalbergerweg te Ter Apelkanaal mogelijk te maken in het geval de daarvoor door 
gedeputeerde staten bij besluit van 26 september 2013 verleende ontheffing in de lopende 
beroepsprocedure geen stand zou houden. Het gaat daarbij dus om een ander geval dan het 
project van Buijs Landbouw B.V. 

Afgezien daarvan, hebben gedeputeerde staten tot op heden niet aantoonbaar en op schriftelijke 
wijze met het project van Buijs Landbouw B.V. ingestemd. Weliswaar is bij brief 19 september 
2007 een principe-uitspraak gedaan en is bij brief van 8 april 2013 (opheffing moratorium 
megastallen) een ondubbelzinnige toezegging gedaan over het verlenen van ontheffing, maar deze 
brieven kunnen niet als een wijze van instemming met het project worden opgevat, reeds omdat 
de keukentafelgesprekken destijds nog niet waren afgerond. 

Gelet daarop is het in artikel 6.5 , lid 1, opgenomen overgangsrecht in dit geval niet van toepassing. 

De bouwblok-op maat-methode 

Op grond van artikel 4.19a, lid 2, onder b, en lid 4, van de Omgevingsverordening bevat de 
toelichting op een bestemmingsplan - dat voorziet in een nieuw agrarisch bouwperceel met een 
omvang van meer dan 1 hectare - een beschrijving van de wijze waarop bij de situering, omvang 
en vormgeving van het agrarisch bouwperceel alsmede in de planregels rekening is gehouden met 
de volgende ruimtelijke voorwaarden: 
a. de historisch gegroeide landschapsstructuur; voor de regio's Noord en Oost is dit nader 

uitgewerkt in de Nota "Agrarische bouwblokken en landschap"; 
b. het houden van afstand tot andere ruimtelijke elementen; 
c. de toereikendheid van de infrastructurele ontsluiting; 
d. het evenwicht van de ordening, maatvoering en vormgeving van de bedrijfsgebouwen; 
e. de inpasbaarheid van de erfinrichting in het landschapstype; 
f. de wenselijkheid om voor de bedrijfsvoering niet meer in gebruik zijnde opstallen, met 

uitzondering van monumentale of karakteristieke gebouwen op de bouwpercelen c.q. de 
verlaten bouwpercelen, te saneren; 

g. het woon- en leefklimaat van direct omwonenden; 
h. het aspect nachtelijke lichtuitstraling. 

De werkgroep die in 2007 is ingesteld om de landschappelijke inpassing van de voorgenomen 
bedrijfsvestiging te begeleiden, heeft in november 2013 overeenstemming bereikt over een 
erfmrichtingsplan dat volgens burgemeester en wethouders enerzijds tegemoet komt aan de 
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belangen van Buijs Landbouw B.V. en dat anderzijds voldoet aan de in de Omgevingverordening 
gestelde ruimtelijke randvoorwaarden. 

In de ruimtelijke onderbouwing^^ van de omgevingsvergunning is beschreven en geillusteerd op 
welke wijze met deze ruimtelijke randvoorwaarden rekening is gehouden. Gelet daarop is de 
"bouwblok-op maat-methode" in dit geval correct toegepast. 

Het Groninger Verdienmodel 

In artikel 4.19a, lid 5, van de Omgevingsverordening is bepaald dat de toelichting op een 
bestemmingsplan, dat voorziet in een agrarisch bouwperceel met een omvang groter dan 2 
hectare behoeve van een melkrundveehouderijbedrijf, een beschrijving bevat van de wijze waarop 
het bedrijf aan het Groninger Verdienmodel^^ voldoet. 

Het Groninger Verdienmodel (hierna: GVM) is op 1 juli 2014 operationeel geworden. Het project 
van Buijs Landbouw B.V. voldoet daar niet aan. Weliswaar voldoen de stallen aan de maatlat 
duurzame veehouderij maar voor het overige worden geen voorzieningen en maatregelen 
getroffen die op grond van het GVM zijn vereist om in aanmerking te komen voor een groter 
agrarisch bouwperceel dan 2 hectare. 

Echter bij brief van 21 januari 2014 hebben gedeputeerde staten aan de colleges van 
burgemeester en wethouders van de Groninger gemeenten toegezegd dat het Groninger 
Verdienmodel niet van toepassing is in gevallen waarin de "bouwblok-op maat-methode" in de 
vorm van keukentafelgesprekken vóó 20 maart 2013 is gestart. Een dergelijke toezegging kan, wat 
daarvan inhoudelijk ook zij, de betrokken regel in de Omgevingsverordening niet buiten 
toepassing stellen. Wel dient deze toezegging te worden betrokken bij de beslissing op de 
aanvraag om ontheffing. 

De ontheffingsbevoegdheid 

Gedeputeerde staten kunnen op grond van artikel 1.2 van de Omgevingsverordening ontheffing 
van de regels van de Omgevingsverordening verlenen. 

Op grond van artikel 4.4'van de Omgevingsverordening kan ontheffing van de regels in hoofdstuk 4 
(ruimtelijke ordening) uitsluitend worden verleend voor zover de verwezenlijking van het 
gemeentelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in 
verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen. 

Daarnaast is In de ruimtelijke onderbouwing verantwoord waarom het project ook voor het overige niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening. Daarbij zijn de volgende ruimtelijk relevante belangen in aanmerking genomen: 
geluid, luchtkwaliteit, licht, ecologie (natuur en flora en fauna), archeologie, externe veiligheid, water en bodem. Naar 
de gevolgen van het project voor het milieu (lucht en geluid) en voor ecologische en archeologische belangen is 
onderzoek gedaan door gespecialiseerde adviesbureaus. 

Volgens dit model moet onder andere op het gebied van innovatie, dierenwelzijn, milieu, en productiewijze een 
kwaliteitssprong wordt gemaakt in duurzame ontwikkeling. 
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