
 

 

Stichting Achmea Rechtsbijstand 

Postbus 4116 

7320 AC  Apeldoorn 

 

Sophialaan 50 

Leeuwarden 

 

Telefoon 088 462 3700 

Fax 088 462 2799 

klantenservice@achmearechtsbijstand.nl 

www.achmearechtsbijstand.nl 

 

 

PER TELEFAX 

Raad van State  

Afdeling Bestuursrechtspraak 

 

Fax : 070 – 365 13 80 

 

Datum 

22 januari 2021 

Onderwerp 

partijreactie over de gronden van het hoger beroep 

Ons zaaknummer 

R215308487 

Uw kenmerk 

202000639/1 

Behandeld door 

de heer mr W. Visser 

 

 

·  

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 0506 74 

Kvk 41 038 571 Apeldoorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogedelgestrenge heer, vrouwe, 

 

In bovengenoemde procedure, waarin ik optreed voor de heer H.P. Jurgens, wonende te Leiden, 

handelende zowel voor zichzelf in privé als voor de Vereniging van Eigenaren Parc Veluwerijck, en de 

heer M.J. Van der Ploeg, wonende te Ermelo, wil ik u vooruitlopend op de mondelinge behandeling het 

volgende ter overweging voorleggen. 

 

In het onderstaande reageer ik voor mijn cliënten op een aantal in cursief aangegeven passages uit de 

motivering van het hoger beroep.  

 

“Daarmee is naar het oordeel van cliënt ook geen enkel belang verder geschaad en ook 

vanuit ruimtelijk oogpunt valt niet in te zien waarom de binnen activiteiten in strijd met een 

goede ruimtelijke ordening is.” 
 

Opslag in het kader van het toegestane agrarische bedrijf (pluimveehouderij) betreft 

goederen die in het bedrijf worden aangewend. Hier vindt geen verwerking maar in beginsel 

statische opslag plaats, dus dezelfde aangevoerde goederen worden ook weer afgevoerd. 

Dat alleen al is een ruimtelijk relevant verschil. 

 

“Als eerste heeft de discussie bij de rechtbank plaatsgevonden of er sprake was van een 

bedrijventerrein. Namens cliënt is aangegeven dat daar geen sprake van was. Het betreft 

hier een tijdelijke omgevingsvergunning en de vergelijking naar de uitspraak van Uw Afdeling 

over een bedrijventerrein is niet juist. Uw Afdeling heeft het bestemmingsplan (Tonselseveld 
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2014) vernietigd omdat daar sprake was van een uitbreiding van de bedrijfsmatige 

activiteiten. Dat is hier in het geheel niet aan de orde. Sterker nog door de vergunning is juist 

een beperking opgelegd aan de mogelijkheden op het perceel.” 

 

Naar de mening van mijn cliënten wordt door de voorschriften en/of de gedeeltelijk weigering 

van de aanvraag het planologisch toegestane agrarische gebruik niet aangetast, dus alles 

wat door de tijdelijke vergunning wordt toegestaan is een uitbreiding bovenop het al 

toegestane agrarische gebruik. Immers, was het alleen een beperking, dan was een 

vergunning voor het afwijkende gebruik helemaal niet nodig. 

 

“Het RPG is door GS van Gelderland op 13 november 2019 bekrachtigd” 
 

In de eerste plaats wijzen wij op tekst van de tussenuitspraak van de rechtbank waarin is 

gesteld dat een verwijzing naar een mogelijke toekomstige wijziging van dit beleid 

onvoldoende is. Het herstelbesluit is van 8 oktober 2019. Omdat de rechtbank toetst naar 

het moment van het besluit (ex tunc) verwees verweerder op 8 oktober 2019 nog steeds 

naar een mogelijke toekomstige wijziging. 

Daarenboven, het gegeven dat Gedeputeerde Staten van Gelderland over het onderwerp 

Bedrijventerreinenprognose XXL en RPW’s (van alle Gelderse regio’s) een besluit heeft 

genomen, impliceert niet dat er sprake is van een bindend besluit: daartoe moet het in ieder 

geval nog worden opgenomen in de Omgevingsverordening Gelderland. 

 

“Voor de gemeente Ermelo geldt dat diverse percelen in het Tonselse Veld (die worden 

ontsloten via de Harderwijkerweg) reeds lange tijd via tijdelijke vergunningen in gebruik zijn 

met een bedrijfsbestemming. De provincie Gelderland is akkoord met het bestemmen van de 

huidige bedrijvigheid. maar niet met de eerder geplande uitbreiding. Na formalisering neemt 

het areaal bedrijventerrein in de regio toe met ongeveer 14 ha. Het betreft hier bestaande 

bedrijven. deze bestemming is een bestendiging van het huidige gebruik. Er ontstaat dus 

geen extra planaanbod. De gemeente Ermelo gaat de procedure starten om te komen tot 

een onherroepelijk bestemmingsplan.” 
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Uit deze passage in het toepasselijke RPG blijkt dat uit wordt gegaan van een onjuiste 

voorstelling van zaken. Er is allerminst sprake van dat het bedrijfsmatig gebruik van het 

onderhavige perceel reeds lange tijd via een tijdelijke vergunning legaal plaatsvindt en het 

verlenen van een nieuwe tijdelijke vergunning betreft daarom wel degelijk een uitbreiding, 

zoals hierboven ook al uiteengezet. Deze passage uit het RPG is ofwel niet van toepassing 

op deze situatie ofwel ten onrechte is het beeld in het leven geroepen dat bedrijfsmatig 

gebruik al lange tijd met tijdelijke vergunningen is afgedekt. Op grond van de aanname dat 

reeds lange tijd sprake is van legaal bedrijfsmatig gebruik wordt gesteld dat er geen extra 

planaanbod ontstaat. Dat is strijd met de feiten en in strijd met het gegeven dat het enige 

legale gebruik thans het agrarisch gebruik betreft. 

 

“De rechtbank is niet ingegaan op de stelling van cliënt dat ook wanneer er sprake zou zijn 

van strijdigheid met provinciaal beleid, dit nog niet automatisch met zich meebrengt dat er 

ook geen goede ruimtelijke ordening is. De rechtbank heeft daarover niets overwogen.” 
 

De rechtbank heeft inderdaad overwogen dat het besluit niet in overeenstemming is met het 

provinciale beleid. Omdat het hier het beleid van een hogere bestuurslaag betreft is 

verweerder niet bij machte dat zelfstandig te wijzigen. De rechtbank heeft verweerder de 

gelegenheid geboden om het gebrek te herstellen en dus bij voorbeeld in overleg met de 

provincie te treden. Nu de rechtbank moest vaststellen dat de strijdigheid niet was 

weggenomen, kon en mocht de rechtbank mede in het licht van de afdelingsuitspraak over 

het bestemmingsplan 2014 aannemen dat het niet in de macht van verweerder lag om de 

strijdigheid op te heffen. 

 

Tot slot willen cliënten  nog wijzen op de omstandigheid dat verweerder zich niets gelegen 

heeft laten liggen aan de instructie van de rechtbank in de tussenuitspraak. De rechtbank 

overwoog: 

 

“In aanvulling op het voorgaande speelt de vraag of de ontwikkeling op het perceel 

Harderwijkerweg 132 geïsoleerd kan worden bezien, of dat deze een precedent schept voor 

toekomstige ontwikkelingen in het gebied. zoals eisers vrezen. Ter zitting kon geen 

duidelijkheid worden gegeven over de planologische status van de omliggende percelen. 

Voor een deel van deze percelen is de bedrijfsbestemming vernietigd in de uitspraak van de 
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 april 2017 

(ECLI:NL:RVS:2017:943). De rechtbank verzoekt verweerder daarom tevens om voor de 

omliggende percelen aan te geven welk gebruik daar plaatsvindt en of dit gebruik in 

overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Deze planologische status dient 

verweerder te betrekken bij zijn oordeel of sprake is van een goede ruimtelijke ordening.” 
 

Hier kan alvast worden gewezen op de ruimtelijke onderbouwing in het concept 

bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 van de verschillende percelen op 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0233.BPtonselseveld-

0402/b_NL.IMRO.0233.BPtonselseveld-0402_tb.html. Lezing van de bijlagen 18 t/m 21 leert 

dat het perceel Harderwijkerweg 132 een agrarische bestemming heeft. Datzelfde geldt voor 

perceel Harderwijkerweg 134 C en perceel 136 heeft de bestemming kantoor en 

bosbouwdoeleinden, perceel 138 tenslotte heeft de bestemming agrarische (pluimvee). Op 

geen van deze percelen is sprake van vestiging van een agrarisch bedrijf. 

  

Bel of mail ons gerust als u nog vragen hebt 

U bereikt mij via de klantenservice op telefoonnummer 088 462 3700. Mailen kan naar 

klantenservice@achmearechtsbijstand.nl. Ons zaaknummer is R215308487. Wilt u dit nummer altijd 

noemen als u belt of mailt? Wij kunnen u dan sneller helpen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

mr W. Visser 
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