
Gemeente Epe 

Beslisnota voor de raad 

Onderwerp 
Programma 
Datum 
Portefeuillehouder 
Registratienummer 
Informant 
Afdeling 
Telefoonnummer 
E-mail adres 
Bijlage(n) 

Aanvraag omgevingsvergunning Bokkerijweg ongenummerd 
5 - ruimte en wonen 
29 juli 2013 
J. van Nuijs 
2013-31989 
Marjo Volkers - van der Wal 
Strategie Ã Ontwikkeling 
(0578) 67 87 52 
marjo.volkers@epe.nl 

1. 2013-13586 Aanvraag omgevingsvergunning Bokkerijweg ongenummerd (Gen01636) 
2. 2013 - 23572 aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning 
3. 2013-22459 advies OVIJ 
4. 2013 - 26856 aanvullend advies OVIJ 

T E BESLUITEN OM 

1. een ontwerp verklaring van geen bedenking af te geven op de aanvraag omgevingsvergunning 
(Gen01636) voor het oprichten van een zeugen- en een biggenstal en een woning met 
bijgebouw op het perceel kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie A, nummer 1639; 

2. vast te stellen dat voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan noodzakelijk is. 

INLEIDING 

Op 12 april 2013 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 
een zeugen- en een biggenstal en een woning met bijgebouw op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Vaassen, sectie A, nr. 1639. Dit perceel ligt aan de Bokkerijweg (Weteringdijk) 
ongenummerd. Het perceel ligt in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte-Vaassen. Uw raad 
heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor dit gebied op 5 juli 2012. Uw besluit tot vaststelling van 
dit bestemmingsplan d.d. 5 juli 2012 is echter door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State vernietigd. Derhalve wordt de uitgebreide procedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a 3 0 van de Wabo 
gevolgd (afwijkingsprocedure). 

BEOOGD E F F E C T 

Het mogelijk maken van een intensieve veehouderij bestaande uit een zeugen- en een biggenstal en 
een woning met bijgebouw op het perceel kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie A, nr. 1639. 

ARGUMENTEN 

1.1 Het plan past binnen het geldende provinciale beleid voor dit gebied. 
De aanvraag voor het oprichten van een agrarisch bedrijf betreft één van de inplaatsende bedrijven 
die gebruik maakt van de verplaatsingssubsidie van de provincie (VIV regeling). Het plan past binnen 
de kaders van het Reconstructieplan Veluwe. 
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1.2 Voor het verlenen van een vergunning is een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk. 
Uw raad heeft op 25 november 2010 categorieën van gevallen aangewezen waarvoor geen verklaring 
van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist tegen de afgifte van de omgevingsvergunning 
(afwijkingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Het oprichten van een 
intensieve veehouderij valt echter niet onder deze gevallen. Dit betekent dat er op basis van artikel 
2.27 lid 1 Wabo jo artikel 6.5 lid 1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bor) een verklaring van 
geen bedenkingen van uw raad nodig is om de vergunning te kunnen verlenen. 

1.3 Er is sprake van "een goede ruimtelijke ordening". 
Dat het beoogde planologische gebruik van het perceel ruimtelijk aanvaardbaar is blijkt uit het 
vastgestelde Gebiedsplan LOG Beemte Vaassen. Daarnaast heeft de aanvrager een ruimtelijke 
onderbouwing opgesteld. De ruimtelijke onderbouwing gaat in op de diverse (milieu) aspecten. De 
ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van de aanvraag (bijlage 1, pagina 70-93). 
Kortheidshalve verwijzen wij naar deze onderbouwing. De verklaring van geen bedenkingen kan 
slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening (artikel 6.5 lid 2 Bor). 

2.1 Het kostenverhaal is anderszins verzekerd. 
Vanuit de Wet ruimtelijke ordening is kostenverhaal vereist, welke in een exploitatieplan geregeld kan 
worden. Indien kostenverhaal van grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins 
verzekerd is kan uw raad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. De gemeentelijke kosten 
worden gedekt door de leges voor de aanvraag omgevingsvergunning. 

KANTTEKENINGEN 

1.1 Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen is vernietigd. 
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de bodemprocedure het 
bestemmingsplan vernietigd. Voor de betreffende locatie geldt nu het bestemmingsplan Agrarisch 
Gebied, 16 e p.h. Wij kunnen de aanvraag om omgevingsvergunning niet afgeven op basis van dit 
bestemmingsplan. Er Wij kunnen de omgevingsvergunning echter wel verlenen op basis van artikel 
2.12 Wabo (planologisch strijdig gebruik). De aanvraag mag niet in strijd zijn met een goede 
ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing te 
bevatten. De aanvrager heeft in de ruimtelijke onderbouwing aandacht besteed aan de relevante 
aspecten, inclusief de milieueffecten. Zo is bij de cumulatieve geurberekeningen rekening gehouden 
met de bestaande omliggende bedrijven én de beoogde 3 hectare bedrijven. Wij zijn van mening dat 
hier sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

FINANCIËN 

Op basis van de gemeentelijke legesverordening betaalt de aanvrager leges voor de aanvraag 
omgevingsvergunning. 

COMMUNICATIE 

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en de ontwerp "verklaring van geen 
bedenkingen"worden tegelijkertijd gepubliceerd en voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. 
Een ieder kan een zienswijze op de twee genoemde ontwerpen indienen. 
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UITVOERING 

Na de ter inzage legging zenden wij de eventueel tegen de ontwerp "verklaring van geen 
bedenkingen" ingediende zienswijzen naar uw raad. Wij verzoeken uw raad dan om een besluit 
de definitieve "verklaring van geen bedenkingen" te nemen. 

Epe, 17 september 2013 

Burgemeester en wethouders van Epe, 
de burgemeester de secretaris, 

Ir. H. van der Hoeve MPA K.A. Weerts, l.s. 


