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Hof Arnhem-Leeuwarden, 9 september 2014, 
ECLI:NL:GHARL:2014:6986
(Mill en Sint Hubert-Schimmel)
(mrs. W.L. Valk, Th.C.M. Willemse en F.J.P. Lock  
en de deskundige leden mr. ing. J.A. Jansens van  
Gellicum en ir. H.B.M. Duenk)

Pacht. Melkquotum

[Burgerlijk Wetboek, artt. 6:61, 6:82, 6:85]

Volgens vaste rechtspraak van deze kamer heeft de verpach-
ter bij gelegenheid van het einde van de pachtovereenkomst 
aanspraak op oplevering van het met het verpachte samen-
hangende melkquotum, tegen vergoeding aan de pachter 
van in beginsel de helft van de waarde van dat quotum. In-
dien de verpachter geen melkveehouder is, kan oplevering 
plaatsvinden doordat de verpachter een derde aanwijst op 
wiens naam het quotum moet worden overgeschreven. Par-
tijen kunnen in onderling overleg andere afspraken maken 
en dus ook overeenkomen dat de pachter het quotum mag 
behouden tegen vergoeding van de helft van de waarde er-
van, maar niet kan worden gezegd dat het maken van een 
dergelijke afspraak zó algemeen is, dat thans krachtens ge-
woonterecht een verpachter ook zonder zo’n afspraak aan-
spraak kan maken op een vergoeding in geld. 

Met noot E.H.M. Harbers

inzake

de publiekrechtelijke rechtspersoon
Gemeente Mill en Sint Hubert,
zetelende te Mill,
appellante,
hierna: de Gemeente,
advocaat: mr. E.G.M. van den Heuvel,

tegen:

Aloysius Bernardus Johannes Maria Schimmel,
wonende te Mill,
geïntimeerde,
hierna: Schimmel,
advocaat: mr. J.M.M. Menu.

1 het geding in eerste aanleg
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de in-
houd van het vonnis van 23 mei 2013, dat de pachtkamer 
van de rechtbank Oost Brabant, sector kanton, locatie  
’s-Hertogen-bosch, tussen de Gemeente als eiseres en 
Schimmel als gedaagde heeft gewezen.

2 het geding in hoger beroep
2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

 – de dagvaarding in hoger beroep van 17 juni 2013;
 – de memorie van grieven, tevens akte vermeerdering 

van eis;
 – de memorie van antwoord;
 – de akte van de Gemeente van 29 april 2014;
 – de antwoordakte van Schimmel van 27 mei 2014.

2.2 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen 
van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest be-
paald.

3 De vaststaande feiten
3.1 Gedurende de periode van 1980 tot en met 2011 heeft 
Schimmel elk jaar – met uitzondering van het jaar 2001 – 
van de Gemeente een perceel landbouwgrond in pacht ge-
had. De pachtovereenkomsten zijn telkens aangegaan voor 
de duur van één seizoen of jaar. De pachtovereenkomsten 
hadden niet in alle jaren betrekking op hetzelfde perceel. In 
de jaren 1983 en 1984 hadden de pachtovereenkomsten be-
trekking op perceel 20 blok II, ter grootte van 1.94.10 hec-
tare. De laatste pachtovereenkomst, in 2011, had betrekking 
op een perceel aan de Groespeelweg van 2.90.80 hectare.
3.2 Tussen partijen is eerder een procedure gevoerd, wel-
ke procedure is uitgemond in het vonnis van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch van 29 juli 2008. Inzet van de procedu-
re waren vorderingen van de Gemeente (a) tot het verschaf-
fen van informatie van belang voor de vaststelling van de 
omvang van het met het gepachte samenhangende melkquo-
tum en (b) veroordeling van Schimmel tot betaling van de 
waarde van het melkquotum, te berekenen volgens de vas-
te jurisprudentie van de pachtkamer van het toenmalige ge-
rechtshof te Arnhem. Bij bedoeld vonnis is geoordeeld dat 
met de aan Schimmel in 1983 in gebruik zijnde grond melk-
quotum is gaan samenhangen. De vordering sub a is in ver-
band daarmee grotendeels toegewezen (onder meer terhand-
stelling van de meitellingen over de jaren 1983 en 1984). 
De vordering sub b is bij bedoeld vonnis afgewezen op de 
grond dat in 2002 de pachtrelatie tussen Schimmel en de 
Gemeente was hersteld, terwijl de niet-toekenning van een 
pachtperceel in 2001 was gelegen in een omstandigheid die 
niet aan Schimmel kon worden tegengeworpen. Vervolgens 
is in het vonnis overwogen:
“De gevorderde vergoeding van de waarde van het melk-
quotum is derhalve nog niet opeisbaar.”
3.3 Een brief van de Gemeente aan Schimmel van 30 januari 
2012 houdt onder meer het volgende in:
“U heeft in 2011 het perceel landbouwgrond aan de Groe-
speelweg, groot 2.90.80 ha, geliberaliseerd in pacht gehad. 
Nu blijkt dat u met uw rundveehouderij een samenwerkings-
verband met een andere familie bent aangegaan. Derhalve 
hebben wij besloten om het perceel aan de Groespeelweg te 
verkopen.
Op grond van het vorenstaande hebben wij u géén perceel 
landbouwgrond voor de geliberaliseerde pacht voor 2012 
toegewezen.”
3.4 Een brief van de Gemeente aan Schimmel van 15 maart 
2012 houdt onder meer het volgende in:
“Wij hebben u bij brief van 30 januari 2012 medegedeeld, 
dat wij u géén perceel landbouwgrond voor de geliberali-
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seerde pacht voor 2012 hebben toegewezen omdat u een sa-
menwerkingsverband met een andere familie bent aange-
gaan.
Vervolgens geeft u bij brief van 15 februari 2012 aan, dat u 
slechts een samenwerkingscontract met familie (…) heeft 
gesloten voor het verrichten van arbeid.
Op grond van het vorenstaande heeft u op donderdag 23 fe-
bruari 2012 een gesprek gehad met (…) van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling en wethouder (…). Hierbij heeft 
de wethouder aangegeven dat het perceel landbouwgrond 
aan de Groespeelweg (…), dat u in 2011 en de jaren ervoor 
pachtte, wordt verkocht. Dit is dan ook de voornaamste re-
den geweest om in 2012 geen pachtgrond toe te wijzen.
Verder heeft u aangegeven, dat ex-wethouder (…) u in het 
verleden heeft toegezegd, dat u ieder jaar een perceel land-
bouwgrond geliberaliseerd in pacht zou krijgen. Dit is na-
gevraagd. De heer (…) kon zich niet herinneren dat hij iets 
heeft toegezegd. blijkt ook niet uit stukken in het verleden. 
Op grond hiervan blijft ons besluit gehandhaafd. Dit bete-
kent dat wij u voor 2012 geen perceel toewijzen en dat het 
perceel aan de Groespeelweg wordt verkocht.”
3.5 Bij brief van 13 augustus 2012 heeft de gemachtigde van 
de Gemeente Schimmel gesommeerd binnen drie weken de 
waarde van het met het gepachte samenhangende melkquo-
tum aan hem over te maken, met de wettelijke rente hierover 
vanaf het einde van de pachtovereenkomst, onder toezen-
ding van bescheiden waaruit blijkt hoe de waarde van het 
quotum is berekend.
3.6 Een brief van de advocaat van Schimmel aan de Ge-
meente van 31 december 2013 houdt onder meer het volgen-
de in:
“Uw gemeente heeft hoger beroep ingesteld tegen voor-
noemd vonnis en heeft bij memorie van grieven d.d. 20 ok-
tober 2013 haar eis vermeerderd. Thans vordert uw gemeen-
te primair dat cliënt aan haar een waardevergoeding van € 
12.500,- betaalt. Subsidiair vordert uw gemeente dat cliënt 
de helft van het bewuste melkquotum aan haar levert door 
registratie van het quotum op naam van een nog nader te 
noemen derde/koper.
Door middel van haar eiswijziging d.d. 20 oktober 2013 
geeft de gemeente er voor de eerste keer in de afgelopen ja-
ren blijk van het melkquotum met cliënt te willen afwikke-
len op een wijze die strookt met de vaste jurisprudentie van 
de Pachtkamer van het hof te Arnhem. Deze jurispruden-
tie houdt in dat voor zover de pachter na een pachtbeëindi-
ging nog beschikt over het melkquotum dat verbonden was 
aan het gepachte, de verpachter geen waardevergoeding kan 
claimen doch uitsluitend, als hij dat wenst, de overdracht 
van de helft van melkquotum tegen betaling aan de pachter 
van de waarde die het quotum ten tijde van de pachtbeëin-
diging had. Zolang de verpachter niet concreet aangeeft dat 
hij de helft van het quotum wil overnemen en hij evenmin 
concreet aangeeft dat hij in ruil daarvoor de waarde ten tijde 
van de pachtbeëindiging wil betalen, kan de pachter niet in 
verzuim verkeren en dus evenmin schadeplichtig zijn. Dat is 
vaste jurisprudentie (zie o.a. Hof Arnhem 15 december 1998 
en 1 juni1999, Agr. R. 2011/5053).
Cliënt deelt u bij dezen nadrukkelijk mede dat hij bereid is 
om mee te werken aan de overdracht van de helft van het 
melkquotum aan de gemeente of een nader door de gemeen-
te te noemen derde onder voorwaarde dat uw gemeente be-
reid is om de helft van de waarde van het melkquotum aan 
hem uit te betalen. Het melkquotum had ten tijde van de 

pachtbeëindiging per 1 december 2012 een waarde van circa 
0,60 per kg. Cliënt acht dat een acceptabel bedrag.
Bij dezen nodig ik uw gemeente uit om mij uiterlijk 15 ja-
nuari 2014 schriftelijk kenbaar te maken of zij wel of niet de 
helft van het bewuste melkquotum wil overnemen tegen be-
taling van € 0,60 per kg. Ik stel u deze deadline, omdat ik 
op 21 januari 2014 ten behoeve van cliënt een memorie van 
antwoord bij het gerechtshof moet indienen.
Indien en voor zover uw gemeente tijdig aangeeft de helft 
van het bewuste melkquotum over te zullen nemen tegen be-
taling van € 0,60 per kg, zal tussen partijen nog slechts de 
praktische afwikkeling van een en ander resteren. Alsdan 
zal bezien moeten worden welke concrete hoeveelheid moet 
worden overgedragen, ten name van wie en wanneer het 
quotum geregistreerd moet werden.”

4 De motivering van de beslissing in hoger 
beroep
4.1 In eerste aanleg heeft de Gemeente vergoeding gevor-
derd van de waarde van het met het gepachte samenhan-
gende quotum per 31 december 2011, door de Gemeente 
begroot op € 12.500,-, vermeerderd met de wettelijke ren-
te vanaf 1 januari 2012. Deze vordering is door de pacht-
kamer in eerste aanleg afgewezen. In hoger beroep heeft de 
Gemeente een subsidiaire vordering toegevoegd, namelijk 
veroordeling van Schimmel om het verbonden melkquotum 
aan een door de Gemeente aan te wijzen derde over te dra-
gen, met afrekening overeenkomstig de vaste jurisprudentie 
van deze kamer, met veroordeling tot schadevergoeding na-
der op te maken bij staat, op de grond dat Schimmel op 31 
december 2011 het verbonden melkquotum niet aan de Ge-
meente heeft willen overdragen, vermeerderd met de wette-
lijke rente vanaf 31 december 2011.
4.2 Grief 1 heeft betrekking op de vraag of en zo ja met in-
gang van welk moment de pachtrelatie tussen partijen defi-
nitief is geëindigd. Met de brieven van 30 januari 2012 en 
15 maart 2012 was er over het einde van die relatie nog geen 
duidelijkheid. In dit verband moet worden bedacht dat op 
grond van het gezag van gewijsde van het vonnis van 29 juli 
2008 ervan uit moet worden gegaan dat een tijdelijke onder-
breking van de pachtrelatie voor de Gemeente onvoldoen-
de is om aanspraken ter zake van het melkquotum te kun-
nen doen gelden. Beide brieven houden niet meer in dan dat 
“voor 2012” geen pachtperceel aan Schimmel was toege-
wezen. De grief faalt dus. Bij memorie van antwoord onder 
34 heeft Schimmel evenwel erkend dat inmiddels duidelijk 
is geworden dat de pacht definitief “lijkt te zijn” geëindigd. 
Het hof zal daarom in het vervolg van dit arrest van het ein-
de van de pachtrelatie uitgaan.
4.3 Met de grieven 2 en 3 komt de Gemeente op tegen de 
overwegingen van de pachtkamer in eerste aanleg volgens 
welke (1) geen sprake is van een tekortkoming aan de zijde 
van Schimmel en (2) de Gemeente geen aanspraak kan doen 
gelden op de waarde van het melkquotum in geld, maar in 
plaats daarvan alleen op oplevering van het met het gepach-
te samenhangende melkquotum, waartegenover Schimmel 
aanspraak kan maken op vergoeding van in beginsel de helft 
van de waarde daarvan.
4.4 Deze grieven falen. Volgens vaste rechtspraak van deze 
kamer heeft de verpachter bij gelegenheid van het einde van 
de pachtovereenkomst aanspraak op oplevering van het met 
het verpachte samenhangende melkquotum, tegen vergoe-
ding aan de pachter van in beginsel de helft van de waar-
de van dat quotum. Indien de verpachter geen melkveehou-
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der is, kan oplevering plaatsvinden doordat de verpachter 
een derde aanwijst op wiens naam het quotum moet worden 
overgeschreven. Partijen kunnen in onderling overleg ande-
re afspraken maken en dus ook overeenkomen dat de pach-
ter het quotum mag behouden tegen vergoeding van de helft 
van de waarde ervan, maar niet kan worden gezegd dat het 
maken van een dergelijke afspraak zó algemeen is, dat thans 
krachtens gewoonterecht een verpachter ook zonder zo’n af-
spraak aanspraak kan maken op een vergoeding in geld. Een 
dergelijke aanspraak volgt ook niet uit het gezag van gewijs-
de van het vonnis van 29 juli 2008. De onder 3.2 aangehaal-
de overweging, volgens welke de gevorderde vergoeding van 
de waarde van het melkquotum nog niet opeisbaar was, moet 
worden uitgelegd in het licht van het gehele vonnis. Uit het 
vonnis blijkt niet dat in 2008 tussen partijen in debat was in 
welke vorm het melkquotum behoorde te worden afgewik-
keld. Aan de aangehaalde overweging kan dan ook niet meer 
worden ontleend dan dat de aanspraken van de Gemeente ter 
zake van het melkquotum destijds nog niet opeisbaar waren. 
Alles wat naar de letter meer in de overweging zou kunnen 
worden gelezen, met name dat waardevergoeding zou moe-
ten plaatsvinden, is niet dragend voor de beslissing tot af-
wijzing van de vordering van de Gemeente; daaraan komt 
dan ook geen gezag van gewijsde toe. De Gemeente heeft 
bij memorie van grieven onder 27 en 36 nog aangevoerd dat 
Schimmel in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 
29 juli 2008 zelf zou hebben aangegeven dat hij de voorkeur 
gaf aan afrekenen in geld, maar die stelling is niet nader toe-
gelicht en wordt door Schimmel betwist.
4.5 Grief 4 bouwt voort op de grieven 1 tot en met 3 en deelt 
in hun lot.
4.6 Vervolgens staat de toewijsbaarheid van de subsidiaire 
vordering van de Gemeente ter beoordeling. Uit de brief van 
de advocaat van Schimmel van 31 december 2013 blijkt dat 
door Schimmel naar aanleiding van deze vordering met vol-
doende voortvarendheid medewerking is aangeboden aan 
het opleveren van het melkquotum aan een door de Gemeen-
te aan te wijzen derde. Schimmel voert aan dat de Gemeente 
tot op heden geen derde heeft aangewezen en aldus niet de 
noodzakelijke medewerking verleent aan de nakoming van 
de op hem rustende verbintenis. Door de Gemeente is dat 
onvoldoende bestreden. Dat betekent dat de Gemeente sinds 
het verstrijken van een redelijke termijn vanaf 31 december 
2013 in schuldeisersverzuim is komen te verkeren. Die re-
delijke termijn stelt het hof op twee maanden. Het schuldei-
sersverzuim is dus ingetreden op 28 februari 2014.
4.7 Dat Schimmel vóór 28 februari 2014 in (schuldenaars)
verzuim verkeerde, valt niet aan te nemen. De Gemeen-
te had immers voorafgaand aan haar memorie van grie-
ven geen aanspraak gemaakt op oplevering van het quotum 
en de bedoelde memorie bevatte ook geen redelijke termijn 
voor nakoming in de zin van artikel 6:82 Burgerlijk Wet-
boek. In verband met het onder 4.7 bedoelde schuldeisers-
verzuim kan de Gemeente ook geen aanspraak doen gelden 
op de vertragingsschade die vanaf 28 februari 2014 is opge-
treden (artikel 6:85 Burgerlijk Wetboek in verband met ar-
tikel 6:61 BW). Ook kan de Gemeente ter zake van de door 
haar aan Schimmel verschuldigde vergoeding van de helft 
van de waarde van het quotum, aan Schimmel niet tegen-
werpen dat die waarde na 28 februari 2014 is afgenomen. 
Schimmel rekent zelf met als peildatum 31 december 2011 
en een prijs van € 0,60 per kg. De Gemeente doet dat welis-
waar ook in het kader van haar primaire vordering, maar dat 

is voor de afdoening van de subsidiaire vordering niet bepa-
lend. Het hof gaat dus wat betreft de hoogte van de door de 
Gemeente verschuldigde vergoeding uit van de helft van de 
waarde van het op te leveren quotum per 28 februari 2014.
4.8 Het voorgaande betekent dat de subsidiaire vordering 
van de Gemeente weliswaar kan leiden tot veroordeling van 
Schimmel om het met het gepachte samenhangende melk-
quotum (waarvan de omvang in verband met de discussie 
van partijen over het aantal hectares grond die Schimmel in 
1983 in gebruik had, nog nader zal moeten worden bepaald) 
aan een door de Gemeente aan te wijzen derde op te leveren, 
maar dat daartegenover de Gemeente dan gehouden is tot 
vergoeding van de helft van de waarde van dat quotum per 
28 februari 2014. In verband met de prijsontwikkeling van 
melkquotum sinds 28 februari 2014 is het de vraag wat de 
subsidiaire vordering aldus voor de Gemeente nog kan op-
leveren.
4.9 Het hof draagt aan de Gemeente op om zich bij akte er-
over uit te laten of zij haar subsidiaire vordering wenst 
te handhaven. Indien dat het geval is, dient zij het hof en 
Schimmel voor te rekenen hoeveel quotum dient te worden 
overgedragen en welke vergoeding Schimmel daartegen-
over zal ontvangen (uitgaande van de waarde per 28 februari 
2014). Het hof zal vervolgens zo nodig een comparitie van 
partijen bevelen strekkende tot het inwinnen van inlichtin-
gen en het beproeven van een minnelijke regeling.
4.10 Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep:
verwijst de zaak naar de rol van 7 oktober 2014 voor akte 
aan de zijde van de Gemeente voor het onder 4.9 omschre-
ven doel;
houdt iedere verdere beslissing aan.

Noot
Schimmel heeft gedurende meer dan 30 jaar op basis van 
eenjarige pachtovereenkomsten percelen grond van de ge-
meente in pacht gehad. In 2008 was reeds in een procedu-
re tussen partijen beslist dat met het gepachte melkquotum 
is gaan samenhangen, ondanks het feit dat het telkenmale 
ging om eenmalige pachtovereenkomsten. De pachtkamer 
van het Hof oordeelde in de “begintijd” van de melkquo-
tumrechtspraak nog dat met grond die op basis van een een-
jarige pachtovereenkomst in gebruik was geweest - ook als 
het gebruik uiteindelijk meerdere jaren had bestreken - geen 
melkquotum was gaan samenhangen (pachtkamer Hof Arn-
hem 28 maart 1995,Agr.r. 1996, nr. 4805 Azewijn/Amting). 
Op die rechtspraak is het hof later teruggekomen.
In de procedure in 2008 was de vordering tot betaling van 
een vergoeding voor het melkquotum kennelijk afgewezen 
omdat Schimmel nog steeds grond van de gemeente in pacht 
had. Nadat in 2012 was besloten geen pachtgrond meer aan 
Schimmel toe te wijzen, maakte de gemeente aanspraak op 
een schadevergoeding. De gemeente wenste blijkbaar geen 
overdracht van het melkquotum, maar alleen een vergoeding 
in geld. En daar gaat het mis voor de gemeente.
Conform al jaren bestaande rechtspraak van de pachtka-
mer van het Hof Arnhem heeft een verpachter aanspraak 
op overdracht van het op het gepachte rustende melkquo-
tum, waarbij aan de pachter de helft van de waarde dient te 
worden vergoed. Alhoewel in de praktijk tussen pachter en 
verpachter vaak de afspraak gemaakt wordt dat er financi-
eel wordt afgerekend zonder overdracht van het melkquo-
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tum, oordeelt het hof dat er geen sprake is van gewoon-
terecht dat maakt dat verpachter aanspraak kan maken op 
een vergoeding in geld. Deze overweging doet de vraag rij-
zen hoe en door wie bepaald wordt of er sprake is van ge-
woonterecht. Het oordeel of er sprake is van een gewoon-
terecht is een rechtsoordeel. Daarvoor gelden niet de regels 
van bewijsleer. Regels van gewoonterecht spelen onder 
meer een belangrijke rol bij de invulling van oude zakelij-
ke rechten. Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad in-
zake het recht van de Dertiende Penning (HR 20 februari 
2015, ECLI:NL:HR:2015:395) blijkt dat ingeval onzeker-
heid bestaat omtrent wat als gewoonterecht moet worden be-
schouwd, aansluiting kan worden gezocht bij hetgeen met 
voldoende zekerheid kan worden vastgesteld met betrekking 
tot de daadwerkelijke uitoefening van het recht geduren-
de de meest recente periode (HR 1 juli 1994, NJ 1995/547 
en HR 20 juni 1997, NJ 1999/302). Die exercitie is hier niet 
nodig. Er is een duidelijke regel in de rechtspraak omtrent 
de aanspraak op het melkquotum. Dat de gemeente die lijn 
niet wenste te volgen, kwam haar duur te staan. Alhoewel de 
pachtovereenkomst reeds per december 2011 was geëindigd, 
kon zij de aanspraak niet geldend maken. De pachter was 
immers niet in verzuim doordat de gemeente slechts aan-
spraak maakte op betaling van een bedrag van de helft van 
de waarde van het op het gepachte rustende melkquotum. 
Op de pachter rust slechts de verplichting tot medewerking 
aan overdracht van het quotum, maar dat vorderde de ver-
pachter niet. Nadat in hoger beroep de verpachter haar koers 
gewijzigd had en alsnog subsidiair overdracht had gevor-
derd en pachter tijdig gereageerd dat hij daaraan wilde mee-
werken, ontstond uiteindelijk de aanspraak van de gemeente 
op overdracht pas per 28 februari 2014. Met de afschaffing 
van het melkquotum per 1 april 2015 kwam de vraag aan de 
orde wat die vordering voor de gemeente nog zou kunnen 
opleveren. Tot een eindarrest is het niet gekomen, partijen 
hebben alsnog overeenstemming bereikt. De zaak is geroy-
eerd, kennelijk heeft de gemeente - om in agrarische termen 
te blijven - alsnog eieren (melk) voor haar geld gekozen.

E.H.M. Harbers

Ruimtelijke ordening

5796
Rechtbank Oost-Brabant, 29 december 2014, 
ECLI:NL:RBOBR:2014:8050
(Stichting Megastallen/Reusel-De Mierden)
(mrs. D.J. de Lange, voorzitter, M.J.H.M. Verhoeven 
en H.M.J.G. Neelis)

Omgevingsvergunning. M.e.r.-beoordeling.

[Algemene wet bestuursrecht, art. 8:61a, Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht, art. 2.14]

Wanneer een veehouderij over onvoldoende ammoniakrech-
ten beschikt, vormt dit een knelpunt bij het opstellen van 
een milieueffectrapport of een aanmeldingsnotitie voor een 
MER-beoordeling. Vernietiging van de omgevingsvergun-
ning.

Met noot F.H. Damen

uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen
Stichting Megastallen Nee Lage Mierde,
te Lage Mierde,
eiseres,
(gemachtigde: mr. J.E. Dijk),
tegen
het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Reusel-De Mierden,
verweerder,
(gemachtigden: N. Ansems en J. van der Heijden).
Aan het geding heeft als partij deelgenomen [persoon 1], te 
[woonplaats],
(gemachtigde: mr. M.M.H. van Kuijk).

Procesverloop
Bij besluit van 12 augustus 2013 (verder: het bestreden be-
sluit) heeft verweerder aan [persoon 1], te [woonplaats] 
(hierna vergunninghouder), een omgevingsvergunning ver-
leend voor de activiteiten milieu, bouwen en afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van een nieuwe stal voor 
2.928 vleesvarkens, voorzien van een gecombineerde lucht-
wasser, voor de locatie [adres 1] (verder: de projectlocatie).
Tegen dit besluit heeft eiseres bij brief van 19 september 
2013 beroep ingesteld bij de rechtbank.
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
Op 31 januari 2014 heeft een inlichtingencomparitie plaats-
gevonden. Hiervan is een proces-verbaal opgemaakt.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 sep-
tember 2014. Namens eiseres zijn verschenen [persoon 2], 
[persoon 3] en [persoon 4] alsmede haar gemachtigde. Ver-
weerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn ge-
machtigden.
Namens derde-partij zijn de gemachtigde en [persoon 5] 
verschenen.

Overwegingen
1.1 De rechtbank gaat uit van de volgende feiten. Vergun-
ninghouder heeft een varkenshouderij (en wormenkweke-
rij) op de projectlocatie. Op 1 november 2005 is een omge-
vingsvergunning voor de gehele inrichting verleend. Op 25 
mei 2009 is een omgevingsvergunning verleend voor het 
veranderen van de inrichting. Op basis van de geldende ver-
gunning (ten tijde van het indienen van de aanvraag) moch-
ten 1.989 varkens worden gehouden en was een hoeveelheid 
van 1.989 kg ammoniak vergund. De projectlocatie is ge-
legen in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Bladel-
Reusel. Dit gebied ligt in de gemeente Reusel-De Mierden 
en de gemeente Bladel. De projectlocatie is gelegen in het 
geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2009”.
1.2 Op 19 augustus 2011 heeft verweerder naar aanleiding 
van een ingediende aanmeldingsnotitie besloten dat geen 
milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden opgesteld 
(verder: het m.e.r-beoordelingsbesluit). Daarna heeft ver-
gunninghouder een aanvraag ingediend. Voor het project is 
op 6 maart 2012 een aparte aanvraag voor een vergunning 
op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) 
ingediend. De op 6 maart 2012 ingediende aanvraag om om-
gevingsvergunning ziet op het bouwen en in werking heb-
ben van een (nieuwe) varkensstal met luchtwasser op de 
projectlocatie. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft ter 
inzage gelegen tot en met 21 januari 2013 met de moge-
lijkheid een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid 
heeft eiseres tijdig gebruik gemaakt.
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