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Samenvatting uitspraak Raad van State inzake PIP Bommelerwaard 
 

Op 11 mei 2016 deed de Raad van State uitspraak in de beroepsprocedure tegen het besluit tot 

vaststelling van het inpassingsplan ‘Tuinbouw Bommelerwaard’ (hierna te noemen: PIP). De 

uitspraak is positief en een steun in de rug voor het provinciaal beleid t.a.v. de herstructurering. 

De uitspraak is ook een steun in de rug voor de samenwerking in het PHTB tussen de 

gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, waterschap Rivierenland en provincie Gelderland. Ook 

de sector weet nu precies waar zij aan toe is. 

 

De cijfers 

• In totaal zijn 28 beroepen ingesteld; 

• 4 beroepen zijn niet ontvankelijk verklaard (o.m. vanwege te laat indienen van 

beroepsgronden); 

• 22 beroepen zijn ongegrond verklaard, waaronder het pleidooi van de Stichting 

Plattelandswaarden om alle glas langs de A2 te concentreren (Velddriel); 

• Het PIP is voor het overgrote deel onherroepelijk geworden met de uitspraak; 

• Op enkele kleine onderdelen hebben Provinciale Staten de opdracht gekregen de 

planregels aan te passen of nadere motivatie in te dienen via een zgn. bestuurlijke lus (zie 

hieronder). 

 

De inhoud 

De Raad van State ondersteunt in haar uitspraak expliciet de volgende onderdelen van de visie 

en regelingen in het PIP:  

• Het (provinciaal) belang van de herstructurering; 

• De indeling in extensiveringsgebieden, reserveconcentratiegebieden en álle 

intensiveringsgebieden; 

• De behoefte aan hectares voor glastuinbouw (netto 100 ha’s voor nieuwbouw); 

• De maatwerkregeling voor 6 bedrijven in extensiveringsgebieden; 

• De notitie criteria herbestemming bedrijfswoningen en de wijze waarop deze is toegepast; 

• De financieel-economische uitvoerbaarheid van het plan en de in het 

Uitvoeringsconvenant gemaakte afspraken tussen de vier overheden in het PHTB; 

• De systematiek van de wijzigingsbevoegdheid om een optimale verkaveling te 

bewerkstelligen in de intensiveringsgebieden; 

• De rondweg om Nieuwaal (inclusief de daarvoor in het PIP geleverde verkeers- en 

milieutechnische onderbouwing). 

 

Bestuurlijke lus 

Provinciale Staten krijgen van de Raad van State de opdracht om de volgende zaken te 

corrigeren via een zgn. bestuurlijke lus: 

 

De mogelijkheid om in fasen te bouwen 

• Artikel 3.2.2, aanhef en onder b, sub 1 van de planregels (betreft bestaande bedrijven in 

extensiveringsgebieden) bepaalt dat het totale oppervlakte van de kassen met 

bijbehorende bedrijfsgebouwen eenmalig met ten hoogste 20% van het aanduidingsvlak 

mag worden vergroot direct aansluitend aan het aanduidingsvlak. De planregel is volgens 

de Afdeling niet in overeenstemming met de bedoeling van Provinciale Staten, te weten 

dat een uitbreiding met toepassing van deze bepaling ook in meerdere fasen gerealiseerd 

mag worden. De reparatie houdt in dat de term ‘eenmalig’ wordt verduidelijkt. Daarmee is 

bedoeld: binnen de planperiode van 10 jaar.  
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• Artikel 4.2.2, aanhef en onder b, van de planregels (betreft bestaande bedrijven in 

intensiveringsgebieden en reserveconcentratiegebieden) bepaalt dat het totale 

oppervlakte van de kassen met bijbehorende bedrijfsgebouwen eenmalig met ten hoogste 

10% van het aanduidingsvlak mag worden vergroot direct aansluitend aan het 

aanduidingsvlak. De planregel is volgens de Afdeling niet in overeenstemming met de 

bedoeling van provinciale staten, te weten dat een uitbreiding met toepassing van deze 

bepaling ook in meerdere fasen gerealiseerd mag worden. Ook hier moet verduidelijkt 

worden dat ‘eenmalig’ inhoudt: binnen de planperiode van 10 jaar. 

 

Aanduidingsvlak i.p.v. bebouwing 

• In artikel 4.2.2, aanhef en onder b, van de planregels (betreft bestaande bedrijven in 

intensiveringsgebieden en reserveconcentratiegebieden) ligt een uitbreidingsmogelijkheid 

van 10% van het oppervlakte van de bestaande bebouwing besloten. Er was echter 

bedoeld de uitbreidingsmogelijkheid van 10% te koppelen aan het aanduidingsvlak. Ook 

zou deze regeling ten onrechte niet voorzien in een uitbreidingsmogelijkheid voor 

agrogerelateerde bedrijvigheid. 

 

Geen verplichting landschappelijke inpassing voor reeds vergunde bedrijvigheid 

• Artikel 5.2.2, aanhef en onder c, van de planregels acht de Afdeling onduidelijk, met name 

omdat de regeling ziet op “bouwwerkzaamheden” en niet op gebouwen. De vraag wordt 

gesteld of de landschappelijke inpassing uitsluitend verplicht is voor een uitbreiding van de 

bebouwing met 10% op grond van artikel 5.2.2, aanhef en onder b of dat de verplichting 

ook geldt voor de bedrijfsuitbreiding die al vergund is, maar nog niet gerealiseerd. De 

Afdeling is van oordeel dat die laatste verplichting een onevenredige inbreuk vormt op het 

recht om te bouwen dat is ontstaan met de reeds verleende vergunningen. Met andere 

woorden: er moet een planregeling worden gemaakt waaruit blijkt dat artikel 5.2.2, onder 

c, van de planregels betrekking heeft op gebouwen en waaruit blijkt dat de verplichting tot 

landschappelijke inpassing niet ziet op de reeds vergunde uitbreidingsmogelijkheden. 

 

Voorziening voor paarden 

• Betreft situatie bij een van de appellanten die hobbymatig paarden houdt. Alsnog moet 

worden voorzien in een bouwvlak dat mede een ter plaatse aanwezige paardenbak omvat. 

Daarnaast moet deugdelijk worden gemotiveerd waarom geen regeling is getroffen 

waarmee de stapmolen op het betreffende perceel is toegelaten, of de stapmolen moet 

alsnog in het inpassingsplan worden opgenomen.  

 

Provinciale Staten hebben na verzending van de uitspraak (11 mei 2016) 26 weken de tijd om 

een nieuw besluit te nemen en dit op wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede 

te delen aan de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) en de betrokken partijen. Er 

hoeft niet eerst een ontwerpbesluit te komen. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

hoeft namelijk niet te worden toegepast. 

 

Na de bestuurlijke lus doet de Raad van State einduitspraak, waarna ook deze onderdelen van 

het PIP Bommelerwaard onherroepelijk zullen zijn. 
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