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Geacht leden van de Raad,
Namens mijn cliënt, de heer A.J.T.M. van Hoof, wonende aan de Zeelberg 47 te
(5556 XV) Valkenswaard, vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Cliënt exploiteert een veehouderij aan de Zeelberg 47. Deze veehouderij bestaat uit
een grondgebonden tak met circa 70 melkkoeien en 60 stuks jongvee en een
intensieve tak met circa 1.350 vleesvarkens.
In het vigerende bestemmingsplan "2e Partiële herziening Buitengebied 1998" heeft
het bedrijf van cliënt de bestemming "Agrarische bedrijven" met nadere aanduiding
"gg-e" (grondgebonden - extensiveringsgebied). In de voorschriften bij deze
bestemming is bepaald dat een grondgebonden agrarisch bedrijf is toegestaan. Een
intensieve veehouderijtak is echter uitsluitend toegestaan, wanneer op de plankaart
ook de aanduiding "ivh" (intensieve veehouderij) is aangegeven. Die aanduiding
ontbreekt binnen de bestemming voor het bedrijf van cliënt. De reeds jarenlang
bestaande en volledig vergunde intensieve veehouderijtak op dat bedrijf is derhalve
niet als zodanig bestemd.
In het voorheen geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1998" was de intensieve
veehouderijtak van cliënt nog wel bestemd. Dat bestemmingsplan kende de
aanduiding "ivh" nog niet. Binnen elke bestemming "Agrarische bedrijven" was een
intensieve veehouderij (tak) toegestaan, tenzij op de planlcaart met een aanduiding
"O" was aangegeven dat alleen een grondgebonden bedrijf was toegestaan. Dat
laatste was voor het bedrijf van cliënt niet het geval. De gemengde veehouderij van
cliënt was derhalve in zijn geheel positief bestemd.
Het is cliënt niet bekend waarom voor zijn bedrijf in het bestemmingsplan "2e
Partiële herziening Buitengebied 1998" geen aanduiding "ivh" is opgenomen.
Navraag bij het ambtelijk apparaat van uw gemeente heeft men daarvoor ook geen
verklaring opgeleverd. Cliënt gaat er dan ook vanuit dat het ontbreken van de

ledere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval
onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
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aanduiding "ivh" berust op een onbedoelde omissie. Cliënt betreurt het dat hem dit
niet reeds tijdens de procedure van het bestemmingsplan is opgevallen, zodat hij
tijdig bezwaar had kunnen maken, maar ik meen dat hem dit niet kwalijk genomen
kan worden. Cliënt had geen reden om te vermoeden dat bij de partiële herziening
van het bestemmingsplan, vanwege de wijziging van de plansystematiek, een extra
aanduiding voor zijn bedrijf moest worden opgenomen. Bovendien was voor het
signaleren van de omissie een specifieke deskundigheid vereist waarover cliënt niet
beschikte en ook niet geacht kon worden te beschikken.
De gevolgen van de onbedoelde omissie zijn voor cliënt enorm groot. De
intensieve veehouderijtak op zijn bedrijf is feitelijk wegbestemd en mag nog
slechts op grond van het overgangsrecht worden voortgezet. Een
bouwvergunning die cliënt heeft gekregen voor het plaatsen van een luchtwasser
op één van de bestaande varkensstallen, zal vanwege het ontbreken van de
aanduiding "ivh" mogelijk in de lopende bezwaarprocedure alsnog moeten
worden geweigerd. Daarmee komt dan ook de (uitvoering van de)
milieuvergunning van 29 maart 2011 in gevaar. Tegen die milieuvergunning is
namelijk beroep ingesteld, waarbij één van de beroepsgronden luidt dat de
intensieve veehouderijtak strijdig is met het bestemmingsplan. Inmiddels ligt bij
het college ook al een handhavingsverzoek wegens overtreding van de
milieuvergunning en het bestemmingsplan. In het handhavingsverzoek wordt
gesteld dat de intensieve veehouderijtak volledig stilgelegd moet worden. Dit
alles uitsluitend vanwege het feit dat bij het opstellen van het vigerende
bestemmingsplan is vergeten een aanduiding "ivh" op de plankaart aan te geven.
De omissie in het bestemmingsplan kan slechts hersteld worden door een
herziening van het bestemmingsplan vast te stellen. In beginsel zou herstel
kunnen plaatsvinden bij de eerstvolgende integrale of partiële herziening van het
bestemmingsplan. Gezien de acute problemen waarmee cliënt nu direct wordt
geconfronteerd, kan hij echter niet op die herziening wachten. Namens cliënt
verzoek ik u dan ook vriendelijk doch dringend om op de kortst mogelijke
termijn een (postzegel)bestemmingsplan vast te stellen, waarin de omissie voor
wat betreft de bestemming van het bedrijf van cliënt wordt hersteld.
Met de mededeling dat ik te allen tijde bereid ben dit verzoek nader toe te lichten,
zie ik uw besluit tegemoet.
Hoogachtend,
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F.K. van den Akker

