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Schorsing plandeel in verband met lopend beroep tegen omgevingsvergunning
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Stichting Groen Kempenland, Stichting Milieuwerkgroep Kempenland, het college van gedeputeerde staten van Noord‐Brabant en een bewoner uit Luyksgestel hebben
de Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht een voorlopige voorziening te treffen in verband met het door de raad van de gemeente Bergeijk bij besluit van 1 juni 2017
vastgestelde bestemmingsplan “2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017”.
In de door het college ingediende zienswijze wordt aangegeven dat vijf gelijkluidende planregels, waaronder artikel 8, lid 8.2.8, onder g, niet geheel voldoen aan het
bepaalde in de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord‐Brabant. Voorst betoogt het college dat door het toekennen van de aanduiding "paardenhouderij" op
een specifiek perceel niet alleen het houden van enkele paarden, maar ook een algehele omschakeling van het ter plaatse gevestigde bedrijf naar zowel een
gebruiksgerichte als een productiegerichte paardenhouderij mogelijk wordt gemaakt. Aan dergelijke omschakelingen worden in de Verordening ruimte 2014 eisen
gesteld, die in de plantoelichting moeten worden verantwoord. Het betreft voor omschakeling naar een gebruiksgerichte paardenhouderij onder meer een positieve
bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken. Van een dergelijke verantwoording is in dit
geval geen sprake. Met name tegen de mogelijkheid tot omschakeling naar een gebruiksgerichte paardenhouderij heeft het college bezwaar.
De verzoeken van de stichtingen en de bewoner richten zich tegen de bij het plan voorziene mogelijkheid om op een bepaalde locatie een nertsenhouderij te vestigen.
Voor de bouw van die nertsenhouderij is al een omgevingsvergunning voor bouwen en milieu verleend. Bij de omgevingsvergunning voor activiteit bouwen is gebruik
gemaakt van de mogelijkheid tot binnenplanse afwijking in het voorheen geldende plan. Tegen deze omgevingsvergunning is beroep ingesteld. Als in de onderhavige
procedure geen voorlopige voorziening wordt getroffen kan dat betekenen dat, als door de rechtbank een vernietiging wordt uitgesproken of een bestuurlijke lus wordt
toegepast, met het op 1 juni 2017 vastgestelde plan rekening moet of kan worden gehouden. Daarom hebben de stichtingen en anderen een spoedeisend belang bij
het treffen van een voorlopige voorziening.
Voorz. Afdeling: artikel 8, lid 8.2.8, onder g, van de planregels wordt geschorst, voor zover deze bepaling meer toelaat dan door partijen is bedoeld. De bij het plan
aan de specifieke locatie gegeven aanduiding "paardenhouderij" wordt geschorst, voor zover het plan het mogelijk maakt om ter plaatse meer dan 5 paarden te
houden.
Om te voorkomen dat een voorschot wordt genomen op de procedure betreffende de omgevingsvergunning voor de nertsenhouderij, wordt het plandeel voor zover het
betrekking heeft op de gronden van de voorziene nertsenhouderij geschorst.
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