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Op 1 januari 2013 is de 'Wijziging van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht' en enkele andere 
wetten om de planologische status van gronden en 
opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van mi-
lieubescherming alsmede om de positieve van agrari-
sche bedrijfswoningen aan te passen ('plattelandswo-
ningen') in werking getreden (Stb. 2012, 493 en Stb. 
2012, 571, hierna: `de Wijzigingswet'). Voor een uitge-
breide beschrijving van de probleemstelling en ach-
tergronden van deze wet verwijs ik naar Paul Bodden 
e.a., Milieu en ruimte in het buitengebied, Amsterdam: 
Berghauser Pont Publishing 2013. 

De systematiek van de wettelijke regeling voor zover 
deze ziet op de rechtsfiguur `de plattelandswoning' is als 
volgt. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is 
met ingang van 1 januari 2013 art. 1.1a ingevoegd. Op 
grond van deze bepaling kan het gemeentebestuur bepa-
len dat een bedrijfswoning behorend tot of voorheen be-
horend tot een landbouwinrichting, ondanks de agrari-
sche bestemming door een derde (een burger) mag 
worden bewoond. Hierbij staan het gemeentebestuur 
drie wegen ter beschikking: het bestemmingsplan, de be-
heersverordening of een omgevingsvergunning waarmee 
van het bestemmingsplan dan wel de beheersverorde-
ning wordt afgeweken. Indien het gemeentebestuur de 
woning als zodanig heeft gekwalificeerd, wordt de wo-
ning van rechtswege beschouwd als onderdeel uitma-
kend van de inrichting, hetgeen erop neerkomt dat de 
woning niet wordt beschermd tegen milieuemissies van 
(uitsluitend) die inrichting. In het Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer is een pendant opgenomen (art. 1.3c Activitei-
tenbesluit milieubeheer) voor de niet-vergunningplichti-
ge inrichtingen. Hoewel er al enige jurisprudentie over de 
plattelandswoning was verschenen, kan pas sinds enkele 
maanden gesproken worden van belangwekkende juris-
prudentie. Deze wordt hierna behandeld. 

Eisen aan de motivering 

Een belangrijke vraag die tot voor kort in de jurispruden-
tie onbeantwoord was, betreft de vraag welke eisen ge-
steld dienen te worden aan de motivering van een besluit 
waarmee een plattelandswoning mogelijk wordt ge-
maakt. Veel gemeenten maken de keuze om plattelands-
woningen categoriaal toe te staan en voorts niet of nau-
welijks het woon- en leefklimaat te beoordelen. In de 
literatuur is er reeds meerdere malen op gewezen dat de 
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plattelandswoning mogelijk wordt gemaakt door middel 
van een ruimtelijk besluit, dat - zoals ieder ruimtelijk be-
sluit - in overeenstemming met een goede ruimtelijke or-
dening en ook anderszins in overeenstemming met het 
recht dient te zijn (zie hierover onder andere Paul Bodden 
e.a., a.w., p. 141 en 142). 
In de praktijk blijkt de ruimtelijke onderbouwing van 
zo'n besluit evenwel vaak uiterst beknopt te zijn en heeft 
deze de strekking dat er niets verandert ten aanzien van 
het woon- en leefklimaat; het was, is en blijft een woning 
op te korte afstand van de stal. Dat een dergelijke motive-
ring niet volstaat, blijkt duidelijk uit de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(hierna: 'de Afdeling') van 24 december 2014 (Peel en 
Maas, zaaknummer 201303444/1/R1). In deze uitspraak 
overweegt de Afdeling, onder verwijzing naar de parle-
mentaire geschiedenis, dat de mogelijkheid van de wet-
gever om te voorzien in de plattelandswoning is om-
schreven als een uitzonderingsmogelijkheid. Gelet op art. 
3.1 Wet ruimtelijke ordening, art. 3:2 van de Algemene 
wet bestuursrecht en de totstandkomingsgeschiedenis 
van de Wijzigingswet laat art. 1.1a van de Wabo onverlet 
dat de raad bij de totstandkoming van een bestemmings-
plan dient te beoordelen in welke situaties het in over-
eenstemming is met een goede ruimtelijke ordening om 
planologisch toe te staan dat derden wonen in een (voor-
malige) agrarische bedrijfswoning, aldus de Afdeling. De 
raad was gehouden te beoordelen of er bijzondere geval-
len zijn waarbij het aspect woon- en leefklimaat in de 
weg staat aan het toekennen van een plattelandswoning. 
Daarnaast was de raad gehouden van geval tot geval te 
beoordelen of er een redelijk belang bij de plattelands-
woning bestaat. Slechts onder die omstandigheden kan 
worden voorzien in plattelandswoningen, aldus nog 
steeds de Afdeling. 
In vergelijkbare zin oordeelde de Afdeling op 29 april 
2015 (Nederweert, zaaknummer 201401570/1/R1). In dat 
geval had de raad ervoor gekozen om burgerbewoning 
van een agrarische bedrijfswoning die ontstaan was voor 
een bepaalde datum, categoriaal toe te staan. In lijn met 
de uitspraak Peel en Maas oordeelde de Afdeling dat het 
besluit in zoverre ontoereikend gemotiveerd was. 
Het vorenstaande laat mijns inziens onverlet dat het ge-
meentebestuur, zorgvuldig en voldoende gemotiveerd, 
kan beslissen dat een lagere milieukwaliteit in een con-
creet geval aanvaardbaar is (en daarmee in overeenstem-
ming met de goede ruimtelijke ordening is). Zou dat niet 
mogelijk zijn, dan zou van de bedoelingen van de wetge-
ver maar weinig overblijven. Het gemeentebestuur komt 
veelal beleidsvrijheid toe. Een milieuaspect waarbij het 
gemeentebestuur nadrukkelijk beleidsvrijheid heeft is 
geurhinder (vergelijk AbRS 30 juni 2010, UN BM9710). 

Fijn stof 
Dit geldt evenwel niet voor alle milieuaspecten, zo heeft 
de uitspraak van de Afdeling van 4 februari 2015 duidelijk 
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gemaakt (Weert, zaaknummer 201306630/5/R3). Appel-
lant exploiteerde een varkenshouderij. Op het perceel  be-
yond  zich een woning die als plattelandswoning was be-
stemd. Appellant voerde aan dat de toegekende 
aanduiding niet het door de raad beoogde effect kon heb-
ben, te weten dat het laten bewonen van de bedrijfswo-
ning door een derde geen effecten heeft voor de ontwik-
kelingsmogelijkheden van de inrichting. Op grond van 
bijlage  III  bij de Richtlijn 2008/50/EG van de Raad van 20 
mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht 
voor Europa dient immers ook ter plaatse van de woning 
op het perceel de luchtkwaliteit te worden beoordeeld, 
aldus appellant. De Afdeling overwoog dat het gegeven 
dat een bedrijfswoning op grond van het bestemmings-
plan door een derde bewoond mag worden en daarom 
voor de toepassing van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht en de daarop rustende bepalingen wordt 
beschouwd als onderdeel van die inrichting, losstaat van 
de vraag of ingevolge art. 5.19 lid 2 Wet milieubeheer de 
luchtkwaliteit ter plaatse van het perceel waarop die wo-
ning staat al dan niet moet worden beoordeeld. De uit-
zondering voor een arbeidsplaats ex art. 5.16 lid 2 Wet 
milieubeheer is in geval van een (zuivere) bedrijfswoning 
wel, maar in geval van een plattelandswoning niet aan de 
orde. 
Kortom: ook een plattelandswoning dient (gewoon) aan 
de normen voor fijn stof te worden getoetst. In de litera-
tuur is hier reeds eerder op gewezen (zie A. van den Brink, 
`De Wet plattelandswoning: in strijd met de Europese 
richtlijn betreffende de luchtkwaliteit', Agr.r. 2013, p. 433). 
De wetgever heeft op dit punt evident een inschattings-
fout gemaakt (vergelijk Kamerstukken  II,  2011-12, 33 078, 
nr. 3, p. 5). Intussen lijkt de Minister van Infrastructuur en 
Milieu met haar handen in het haar te zitten. Bij brief van 
27 maart 2015 (kenmerk IENM/BSK-2015/49001) heeft zij 
kamervragen over dit onderwerp beantwoord. Zij geeft 
allereerst aan dat de specifieke gevolgen voor eigenaren/ 
bewoners van plattelandswoningen en agrariërs in de 
verschillende denkbare situaties nog onderzocht worden, 
wijst op de verantwoordelijkheden van het lokaal be-
voegd gezag, geeft aan (onder andere) onderzoek te doen 
naar de ruimte voor flexibilisering en nuancering van de 
Europese regelgeving en kondigt aan dat zo nodig repara-
tiewetgeving volgt. 
De boer die op zijn erf een woning heeft die reeds onher-
roepelijk is aangeduid als plattelandswoning, heeft als 
gevolg van de onjuiste taxatie van de wetgever een pro-
bleem, althans kan een probleem hebben indien de nor-
men voor fijn stof worden overschreden (in de huidige si-
tuatie of uitgaande van de door de boer gewenste 
ontwikkeling). Of zo'n probleem zich manifesteert hangt 
af van vele factoren, waaronder de onderlinge afstanden 
op het perceel, de te houden dieren, het type huisvesting, 
het al dan niet aanwezig zijn van een luchtwasser en de 
achtergrondconcentratie van fijn stof in het gebied. In 
een concreet geval kan er aanleiding zijn voor de agrariër 
om planschade (art. 6.1 Wet ruimtelijke ordening) te clai-
men. Dat zal echter in veel gevallen slechts een doekje 
voor het bloeden zijn. 
Mocht het besluit om een plattelandswoning mogelijk te 
maken nog genomen moeten worden, dan doet de agrari- 

er er verstandig aan om de eventuele gevolgen voor zijn 
bedrijfsvoering nauwkeurig in beeld te brengen en (zo 
nodig) te ageren tegen het (voorgenomen) besluit. 
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