
328 Nr. 6 juni 2017Tijdschrif t voor  AGRARISCH RECHT

Rechtspraak 5883

Ruimtelijke ordening

5883

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State,  
29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:868

(Peel en Maas)

(mr. J.A. Hagen, voorzitter, en mr. F.C.M.A. Michiels 
en mr. D.J.C. van den Broek)

Plattelandswoning

[Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 
1.1a, Algemene wet bestuursrecht, art. 6:19, Wet mi-
lieubeheer, art. 5.16, art. 5.19]

Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad het be-
stemmingsplan ‘1e reparat ieherziening bestemmings-
plan buitengebied’ vastgesteld.

Met noot P.P.A. Bodden

Uitspraak in het geding tussen:
[appellant sub 1A] en [appellante sub 1B], (hierna 
tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 1]), beiden 
wonend te Egchel, gemeente Peel en Maas,
 [appellant sub 2], wonend te Beringe, gemeente Peel 
en Maas,
[appellant sub 3], wonend te Grashoek, gemeente 
Peel en Maas,
 [appellant sub 4], wonend te Panningen, gemeente 
Peel en Maas,
 [appellant sub 5], wonend te Meijel, gemeente Peel 
en Maas,
 [appellant sub 6], wonend te Grashoek, gemeente 
Peel en Maas,
 [appellante sub 7], wonend te Beringe, gemeente 
Peel en Maas,
 [appellant sub 8], wonend te Koningslust, gemeente 
Peel en Maas,
 [appellant sub 9], wonend te Grashoek, gemeente 
Peel en Maas,
 [appellant sub 10A], handelend onder de naam 
[bedrijf], gevestigd te Grasbroek, gemeente Peel en 
Maas en [appellant sub 10 B], wonende te Beringe, 
gemeente Peel en Maas, (hierna tezamen en in en-
kelvoud: [appellant sub 10]),
 [appellant sub 11], wonend te Beringe, gemeente 
Peel en Maas,
 [appellant sub 11A] en [appellante sub 11B] (hierna 
tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 11]), beiden 
wonend te Beringe, gemeente Peel en Maas,
 [appellant sub 13], wonend te Grashoek, gemeente 
Peel en Maas,
 [appellante sub 14A] en [appellant sub 14B], geves-
tigd onderscheidenlijk wonend te Grashoek, ge-
meente Peel en Maas,
 [appellante sub 15], gevestigd te Grashoek, gemeen-
te Peel en Maas,

 [appellant sub 16], wonend te Baarlo, gemeente Peel 
en Maas,
 [appellante sub 17], gevestigd te Kessel, gemeente 
Peel en Maas,
 [appellante sub 18], gevestigd te Beringe, gemeente 
Peel en Maas,
 [appellante sub 19], gevestigd te Beringe, gemeente 
Peel en Maas,
 [appellante sub 20], gevestigd te Kessel, gemeente 
Peel en Maas, en anderen,
en
de raad van de gemeente Peel en Maas,
verweerder.
 
Procesverloop
Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad het 
bestemmingsplan ‘1e reparatieherziening bestem-
mingsplan buitengebied’ vastgesteld.
Tegen dit besluit heeft een aantal appellanten be-
roep ingesteld.
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor 
Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft desverzocht 
een deskundigenbericht uitgebracht.
Een aantal appellanten en andere partijen hebben 
hun zienswijze daarop naar voren gebracht.
Bij besluit van 18 oktober 2016 heeft de raad het 
bestemmingsplan ‘3e reparatieherziening bestem-
mingsplan buitengebied Peel en Maas’ vastgesteld.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 
28 en 29 november 2016, waar een aantal partijen is 
verschenen of zich heeft doen vertegenwoordigen. 
Ook de raad heeft zich doen vertegenwoordigen.
 
Overwegingen
 
Toetsingskader
1.       Bij de vaststelling van een bestemmingsplan 
moet de raad bestemmingen aanwijzen en regels 
geven die de raad uit een oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening nodig acht. De raad heeft 
daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belan-
gen afwegen. De Afdeling beoordeelt aan de hand 
van de beroepsgronden of het besluit tot vaststel-
ling van het bestemmingsplan in overeenstem-
ming is met het recht. De Afdeling stelt niet zelf 
vast of het plan in overeenstemming is met een 
goede ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan 
de hand van die gronden of de raad zich in redelijk-
heid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het 
plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening.
 
Bestemmingsplan
2.    Het bestemmingsplan dat op 15 december 2015 
is vastgesteld dient ter reparatie van het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Peel en Maas’ dat is vast-
gesteld door de raad van de gemeente Peel en Maas 
op 5 februari 2013 (hierna: het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Peel en Maas’). Van het bestemmings-
plan ‘Buitengebied Peel en Maas’ is bij de uitspraak 
van de Afdeling van 24 december 2014, ECLI:NL:R-
VS:2014:4653, een aantal plandelen vernietigd.
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Wijzigingsbesluit
3.    Op 18 oktober 2016 heeft de raad ten behoeve van 
de percelen [locatie 1], [locatie 2], [locatie 3] en [loca-
tie 4] het bestemmingsplan ‘3e reparatieherziening 
bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas’ (hier-
na: het wijzigingsbesluit) vastgesteld. Daarbij heeft 
de raad getracht een aantal geconstateerde gebre-
ken in de besluitvorming van 15 december 2015 te 
herstellen. De Afdeling merkt het wijzigingsbesluit 
aan als een besluit zoals bedoeld in artikel 6:19, eer-
ste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 
Awb). De beroepen van [appellant sub 8], [appellant 
sub 9], [appellante sub 20] en anderen en de [appel-
lante sub 17] zien ook op deze gronden. Bij de be-
spreking van de beroepen van deze appellanten zal 
tevens ingegaan worden op het wijzigingsbesluit.
 
Voormalige bedrijfswoningen
4.    Alvorens in te gaan op de individuele beroepen 
ziet de Afdeling in verband met de beroepen van 
[appellant sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 
3], [appellant sub 4], [appellant sub 5], [appellant sub 
6], [appellante sub 7], [appellant sub 8] en [appellant 
sub 9] aanleiding om in algemene zin het volgende 
te overwegen. Aan de percelen van voormelde ap-
pellanten heeft de raad de bestemming ‘Agrarisch 
– Grondgebonden’ toegekend waarbij per bouwvlak 
in beginsel maximaal één bedrijfswoning is toege-
staan. De agrarische landbouwinrichtingen die op 
deze percelen werden gedreven, zijn echter reeds 
jaren geleden opgeheven, met dien verstande dat 
de voormalig agrariër, de zogenoemde ‘agrariër in 
ruste’, de bedrijfswoning die bij de opgeheven land-
bouwinrichting behoorde, is blijven bewonen, dan 
wel deze heeft overgedragen aan een derde die geen 
voornemen heeft ter plaatse opnieuw een inrich-
ting op te richten waarbij uitsluitend of in hoofd-
zaak agrarische activiteiten worden verricht, dan 
wel activiteiten die daarmee verband houden.
 
4.1.    In verband met de vrees van een aantal ‘agra-
riërs in ruste’ voor handhaving omdat op grond 
van de bestemming ‘Agrarisch – Grondgebonden’ 
reguliere bewoning van de bedrijfswoning niet is 
toegestaan, voert de raad aan dat uit de uitspraak 
van de Afdeling van 8 november 2006, ECLI:NL:R-
VS:2006:AZ1730, volgt dat het blijven bewonen van 
een (voormalige) bedrijfswoning door een agrariër 
in ruste niet in strijd is met de bestemming ‘Agra-
risch – Grondgebonden’. De Afdeling plaatst daar-
bij de kanttekening dat dit, zoals uit de uitspraak 
van 8 november 2006 ook kan worden afgeleid, 
alleen geldt indien de oorspronkelijk bij het agra-
risch bedrijf behorende gronden niet zijn verkocht 
en evenmin aan een derde in gebruik zijn gegeven. 
Indien de bij het bedrijf behorende gronden wel zijn 
verkocht of aan een derde in gebruik zijn gegeven, 
kan de (voormalige) bedrijfswoning niet langer de 
hoedanigheid van een woning behorend bij een 
agrarisch bedrijf worden toegedicht en kan de be-
woning van de (voormalige) bedrijfswoning door de 
agrariër in ruste niet langer in overeenstemming 
worden geacht met de agrarische bestemming. 
De raad heeft dit in zijn algemeenheid miskend. 

4.2.       Een aantal van voormelde appellanten stelt 
dat de bestemming ‘Agrarisch – Grondgebonden’ 
op hun perceel niet uitvoerbaar is, omdat het (her)
oprichten van een (zelfstandig) agrarisch bedrijf 
ter plaatse niet meer rendabel is vanwege de gerin-
ge omvang van het desbetreffende perceel en de 
schaalvergroting die momenteel plaatsvindt in de 
agrarische sector. Deze stellingname van appellan-
ten wordt in de meeste situaties door het deskun-
digenbericht onderschreven. De raad betwist deze 
stellingname van appellanten echter, omdat de 
betreffende percelen volgens de raad ook kunnen 
worden aangekocht of verpacht aan omliggende be-
drijven. De Afdeling acht dit standpunt van de raad 
op zichzelf niet onaannemelijk, met dien verstande 
dat de raad daarbij miskent dat met de verkoop en/
of het in gebruik geven van de bij het (voormalige) 
agrarische bedrijf behorende gronden aan een der-
de, de bewoning door een agrariër in ruste van de 
voormalige bedrijfswoning, gelet op hetgeen reeds 
hiervoor is overwogen, niet langer in overeenstem-
ming kan worden geacht met de agrarische bestem-
ming. Niet inzichtelijk is in hoeverre de raad dit bij 
zijn afwegingen heeft betrokken.
4.3.    Ten aanzien van de figuur van de plattelands-
woning, als bedoeld in art. 1.1a Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), overweegt 
de Afdeling in algemene zin het volgende. Zoals de 
Afdeling reeds in haar uitspraak van 24 december 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:4653, heeft overwogen is de 
wettelijke regeling voor plattelandswoningen uit 
art. 1.1a Wabo niet van toepassing op de situatie dat 
de landbouwinrichting is opgeheven en vanwege 
de toegekende planologische bestemming ter plaat-
se ook niet meer kan worden (her)opgericht.
 
In aanvulling hierop overweegt de Afdeling dat de 
wettelijke regeling voor de plattelandswoningen 
wel toepassing kan vinden in een situatie waarbij 
de gronden waarop voorheen landbouwinrichting 
A werd geëxploiteerd en waarop nog steeds de daar-
bij van oudsher behorende (voormalige) bedrijfswo-
ning A staat, worden betrokken bij een andere na-
bijgelegen landbouwinrichting B. De (voormalige) 
bedrijfswoning A wordt daarmee onderdeel van 
landbouwinrichting B. Uiteraard dient daarbij wel 
in ieder geval deugdelijk te worden gemotiveerd 
dat een aanvaardbaar woon- en leef klimaat in de 
(voormalige) bedrijfswoning A gewaarborgd blijft. 
Voorts moet in het bestemmingsplan duidelijk 
worden aangegeven dat toepassing is gegeven aan 
art. 1.1a Wabo en dient de relatie van de voormali-
ge bedrijfswoning met het (nieuwe) bijbehorende 
agrarische bedrijf duidelijk te worden weergege-
ven in de planregels en/of op de verbeelding. Dat is 
noodzakelijk, omdat duidelijk moet zijn van welke 
landbouwinrichting de plattelandswoning onder-
deel uitmaakt. Het voorgaande kan planologisch 
worden verankerd door bijvoorbeeld een agrari-
sche bestemming toe te kennen aan de gronden 
waarop voorheen landbouwinrichting A (inclusief 
bijbehorende bedrijfswoning A) werd geëxploi-
teerd, waarbij aan de (voormalige) bedrijfswoning 
A een aanduiding ‘plattelandswoning’ wordt toege-
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kend, met dien verstande dat in de planregels en/
of de verbeelding de relatie van de bedrijfswoning 
A wordt aangegeven met het agrarisch bedrijf dat 
wordt geëxploiteerd op de gronden waar voorheen 
landbouwinrichting A werd gedreven. Voorts kan 
daarbij – indien dat gelet op de gekozen plansys-
tematiek in het desbetreffende geval nodig is – 
worden geregeld dat landbouwinrichting B mag 
beschikken over twee bedrijfswoningen (waarvan 
één de plattelandswoning).
   
4.4.       Onder verwijzing naar haar uitspraak van 
4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:236, hecht de 
Afdeling er nog wel aan te overwegen dat de om-
standigheid dat een bedrijfswoning op grond van 
het bestemmingsplan door een derde bewoond 
mag worden en daarom voor de toepassing van de 
Wabo en de daarop rustende bepalingen wordt be-
schouwd als onderdeel van die inrichting, losstaat 
van de vraag of ingevolge art. 5.19 lid 2 Wet milieu-
beheer de luchtkwaliteit ter plaatse van het perceel 
waarop die woning staat moet worden beoordeeld. 
(….)

Het beroep van [appellant sub 10]
 
Inleiding
47.       Het beroep van [appellant sub 10] is gericht 
tegen het plandeel met de bestemming ‘Bedrijf - 
Agrarisch verwant’ voor het perceel [locatie 20], 
voor zover daaraan de aanduiding ‘specifieke vorm 
van wonen – plattelandswoning’ is toegekend. [ap-
pellant sub 10] is eigenaar en exploitant van een 
agrarisch loonbedrijf op het perceel [locatie 21]. 
Op het perceel [locatie 20] staat een (voormalige) 
bedrijfswoning die oorspronkelijk behoorde bij de 
champignonkwekerij die voorheen op het perceel 
[locatie 21] werd geëxploiteerd.
 
Plattelandswoning
48.       [appellant sub 10] betoogt dat ten onrechte 
de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – plat-
telandswoning’ is toegekend aan de (voormalige) 
bedrijfswoning op het perceel [locatie 20]. Hiertoe 
voert hij aan dat de wettelijke regeling ten aanzien 
van de plattelandswoning niet van toepassing is 
op de desbetreffende woning, omdat de inrichting 
waartoe de woning oorspronkelijk behoorde niet 
langer in werking is en het bedrijf waartoe de wo-
ning thans planologisch behoort geen agrarisch 
bedrijf is. Voor het geval hun niet-agrarische be-
drijf op het perceel [locatie 21] kan worden onder-
gebracht onder ‘activiteiten die daarmee verband 
houden’ als bedoeld in art. 1.1a lid 2 Wabo, betoogt 
[appellant sub 10] dat de bestemming ‘Bedrijf - Agra-
risch verwant’, vanwege het ontbreken van de 
aanduiding ‘agrarisch loonbedrijf ’ ook voorziet in 
een (niet-agrarisch) loonbedrijf. Gelet hierop wordt 
in strijd met art. 1.1a Wabo voorzien in een platte-
landswoning bij een niet-agrarisch bedrijf. Voorts 
laat de toepassing van art. 1.1a Wabo volgens [appel-
lant sub 10] onverlet dat de raad op grond van art. 
5.16 Wet milieubeheer de effecten van het ‘eigen 
bedrijf ’ voor de luchtkwaliteit bij de voormalige 

bedrijfswoning moet beoordelen, hetgeen de raad 
heeft nagelaten. 
 
48.1.       De relevante wettelijke bepalingen uit de 
Wabo zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze uitspraak. 
Deze bijlage maakt deel uit van deze uitspraak.
 
48.2.    Aan het perceel [locatie 21] is de bestemming 
‘Bedrijf - Agrarisch verwant’ met de aanduiding 
‘specifieke vorm van bedrijf – 60’ toegekend. Aan het 
perceel [locatie 20] is de bestemming ‘Bedrijf - Agra-
risch verwant’ toegekend met onder meer de aan-
duidingen ‘specifieke vorm van bedrijf – 60’ en ‘spe-
cifieke vorm van wonen – plattelandswoning’. De 
percelen [locatie 21] en [locatie 20] liggen in hetzelf-
de bestemmingsvlak met de aanduiding ‘bouwvlak’. 
Art. 1 lid 1.15 van de planregels luidt: ‘Agrarisch loon-
bedrijf: een bedrijf, dat uitsluitend dan wel overwe-
gend gericht is op het verlenen van diensten aan 
agrarische bedrijven met daaraan ondergeschikt 
onderhoudswerkzaamheden aan (openbare) groen-
voorzieningen en grond-/onderhoudswerkzaam-
heden aan (infrastructurele) voorzieningen, met 
behulp van landbouwwerktuigen en landbouwap-
paratuur, alsmede het verrichten van werkzaam-
heden tot onderhoud en reparatie van landbouw-
werktuigen en landbouwapparatuur.’
Art. 10 lid 10.1 luidt: ‘De gronden met de bestemming 
"Bedrijf - Agrarisch verwant" zijn bestemd voor: 
a. agrarisch verwante bedrijven in categorie 1 en 2 
conform de "Lijst van bedrijfsactiviteiten" (bijlage 1 
bij deze regels), met als nevenactiviteit:
1. bestaande grondgebonden bedrijfsactiviteiten;
 
[…]
 
een loonbedrijf met ondergeschikt een grondver-
zetbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aandui-
ding "specifieke vorm van bedrijf - 60";
e. een agrarisch loonbedrijf met een bedrijfsvloer-
oppervlakte van minimaal 500 m2, uitsluitend ter 
plaatse van de aanduiding "agrarisch loonbedrijf";
f. wonen in een bedrijfswoning;
g. een plattelandswoning, uitsluitend ter plaatse 
van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - 
plattelandswoning".’
 
48.3.       In het deskundigenbericht staat dat op de 
percelen [locatie 21] en [locatie 20] tot 2005 een 
champignonkwekerij werd geëxploiteerd. Op het 
zuidelijke deel van het perceel [locatie 21] stond 
de bedrijfsbebouwing en op het noordelijke deel 
van het perceel [locatie 20] stond de bijbehorende 
bedrijfswoning. Het perceel [locatie 20] is in 1998 
afgesplitst van het perceel [locatie 21] en is sinds-
dien door derden in gebruik voor (burger)woon-
doeleinden. Op het perceel [locatie 21] wordt sinds 
2005 door [appellant sub 10] een agrarisch loon-
bedrijf geëxploiteerd. Zoals de Afdeling reeds in 
haar uitspraak van 24 december 2014, ECLI:NL:R-
VS:2014:4653, heeft geoordeeld, brengt de omstan-
digheid dat thans een ander bedrijf is gevestigd op 
het perceel [locatie 21] op zichzelf niet met zich dat 
de wettelijke regeling voor plattelandswoningen 
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niet kan worden toegepast. Het betoog faalt in zo-
verre.
 
48.4.    Voorts is de regeling voor de plattelandswo-
ning van toepassing op een agrarisch loonwerkbe-
drijf, nu dit naar het oordeel van de Afdeling kan 
worden aangemerkt als een inrichting waar uit-
sluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten, 
dan wel activiteiten die daarmee verband houden 
worden verricht. Ter zitting is komen vast te staan 
dat de bestaande bedrijfsactiviteiten van [appel-
lant sub 10] op het perceel [locatie 21] in hoofdzaak 
bestaan uit activiteiten die verband houden met 
agrarische activiteiten. Het betoog van [appellant 
sub 10] dat het bestemmingsplan op het perceel 
[locatie 21] voorts voorziet in een niet-agrarisch 
loonbedrijf, volgt de Afdeling niet. Naar het oor-
deel van de Afdeling brengt een redelijke uitleg 
van art. 10 lid 10.1 van de planregels met zich dat 
wordt voorzien in een agrarisch loonbedrijf, reeds 
nu de benaming van de bestemming waarop deze 
planregeling ziet impliceert dat het moet gaan 
om bedrijvigheid die agrarisch verwant is. Dat in 
art. 10 lid 10.1, onder e, van de planregels, anders 
dan in lid 10.1, onder d, van de planregels, wordt 
gesproken van een ‘agrarisch loonbedrijf ’ maakt 
dit naar het oordeel van de Afdeling niet anders. 
 
48.5.       [appellant sub 10] voert verder terecht aan 
dat het feit dat een plattelandswoning als bedoeld 
in art. 1.1a lid 1 Wabo voor de toepassing van de 
Wabo en de daarop rustende bepalingen wordt be-
schouwd als onderdeel van de inrichting waartoe 
deze planologisch behoort, losstaat van de vraag of 
ingevolge art. 5.16 Wet milieubeheer de luchtkwa-
liteit vanwege die landbouwinrichting al dan niet 
moet worden beoordeeld (vergelijk de uitspraak 
van de Afdeling van 4 februari 2015, ECLI:NL:R-
VS:2015:236). De Afdeling acht echter niet aanne-
melijk dat als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van 
[appellant sub 10] de uitstoot van fijnstof boven de 
voorgeschreven norm uitkomt. Hierbij neemt de 
Afdeling in aanmerking dat de uitstoot van fijnstof 
blijkens de nota ‘Onderbouwing Locatie 088: [loca-
tie 20] te Grashoek’, zoals opgenomen in bijlage 1 
van de plantoelichting, als gevolg van fijnstof emis-
sies van veehouderijen in de omgeving ruim onder 
de wettelijke norm blijft, zoals deze gold ten tijde 
van belang. 
     
48.6.       [appellant sub 10] heeft zich in het beroep-
schrift voor het overige beperkt tot het verwijzen 
naar de inhoud van de zienswijze. In de overwegin-
gen van het bestreden besluit is ingegaan op deze 
zienswijze. [appellant sub 10] heeft in het beroep-
schrift, noch ter zitting redenen aangevoerd waar-
om de weerlegging van de desbetreffende zienswij-
ze in het bestreden besluit onjuist zou zijn.

Conclusie
49.    Gelet op het voorgaande is het beroep van [ap-
pellant sub 10] ongegrond.
(…)

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I.    verklaart het beroep van de hierna vermelde appel-
lanten tegen het besluit van de raad van de gemeente 
Peel en Maas van 15 december 2015 tot vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘1e reparatieherziening 
bestemmingsplan buitengebied’ niet-ontvankelijk: 
a. [appellant sub 8];
b. [appellant sub 16], voor zover dit is gericht de aan-
duiding ‘maximum bebouwd oppervlak: 3000 m2’ 
aan de gronden voor het Sandton Chateau De Raay;
c. [appellante sub 17], voor zover dit is gericht tegen 
het perceel [locatie 4] te Kessel;
d. [appellante sub 20] en anderen;
II.    verklaart de beroepen van de hierna vermelde 
appellanten tegen het besluit van de raad van de ge-
meente Peel en Maas van 15 december 2015 tot vast-
stelling van het bestemmingsplan ‘1e Reparatieher-
ziening bp. Buitengebied Peel en Maas’ gegrond:
[appellant sub 3];
[appellant sub 5];
[appellant sub 6];
[appellante sub 7];
[appellant sub 9];
[appellant sub 13];
[appellante sub 14A] en [appellant sub 14B];
[appellante sub 15];
[appellant sub 16], voor zover ontvankelijk;
[appellante sub 18];
[appellante sub 19];
III.       vernietigt het besluit van de raad van de ge-
meente Peel en Maas van 15 december 2015 tot vast-
stelling van het bestemmingsplan ‘1e reparatieher-
ziening bestemmingsplan buitengebied’, voor zover 
het betreft:
a. het plandeel met de bestemming ‘Agrarisch – 

Grondgebonden’ wat betreft het perceel [locatie 
9] ([appellant sub 3]);

b. het plandeel met de bestemming ‘Agrarisch – 
Grondgebonden’ voor het perceel [locatie 15] 
([appellant sub 5]);

c. het plandeel met de bestemming ‘Agrarisch – 
Grondgebonden’ voor het perceel [locatie 18] 
([appellant sub 6]);

d. het plandeel met de bestemming Agra-
risch - Grondgebonden voor het per-
ceel [locatie 19] ([appellante sub 7]); 
e. het plandeel met de bestemming Agrarisch - 
Grondgebonden voor het perceel [locatie 3] ([ap-
pellant sub 9]);

e. art. 44 lid 44.6.2, van de planregels ([appellant 
sub 13] en [appellante sub 14A] en anderen);

f. het plandeel met de bestemming ‘Wonen’ voor 
het perceel [locatie 29] te Grashoek ([appellant 
sub 13]);

g. de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – 
uitsterfconstructie’ voor het perceel [locatie 28] 
te Grashoek ([appellante sub 15]);

h. artikel 13, lid 13.5.1, wat betreft de zinsnede 
‘nieuwe bebouwing ter plaatse van de aandui-
ding “groen” en bestaande bebouwing’ ([appel-
lant sub 16]);

i. de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - 
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uitsterfconstructie wonen [locatie 39]’ voor het 
perceel [locatie 39] te Grashoek ([appellante sub 
18]);

j. het bouwvlak voor het perceel [locatie 41] te Be-
ringe ([appellante sub 19]);

IV.    bepaalt dat in artikel 13, lid 13.5.1, aanhef, van 
de planregels ter plaatse van de vernietigde zinsne-
de ‘nieuwe bebouwing ter plaatse van de aandui-
ding “groen” en “bestaande bebouwing" de volgen-
de zinsnede wordt ingevoegd: "nieuwe en bestaande 
bebouwing ter plaatse van de aanduiding ‘groen’";
V.       bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de 
plaats treedt van het vernietigde besluit van 15 de-
cember 2015;
VI.    verklaart het beroep van de volgende appellan-
ten tegen het besluit van de raad van de gemeente 
Peel en Maas van 15 december 2015 tot vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘1e reparatieherziening 
bestemmingsplan buitengebied’ ongegrond:
a. appellant sub 1A] en [appellante sub 1B];
b. [appellant sub 2];
c. [appellant sub 4];
d. [appellant sub 10A] en [appellant sub 10B];
e. [appellant sub 11];
f. [appellant sub 11A] en [appellante sub 11B];
 [appellante sub 17], voor zover ontvankelijk; 
VII.    verklaart het beroep van [appellant sub 9] te-
gen het besluit van de raad van de gemeente Peel en 
Maas van 18 oktober 2016 tot vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘3e reparatieherziening bestem-
mingsplan buitengebied Peel en Maas’ gegrond:
VIII.       vernietigt het besluit van de raad van de 
gemeente Peel en Maas van 18 oktober 2016 tot 
vaststelling van het bestemmingsplan ‘3e repa-
ratieherziening bestemmingsplan buitengebied 
Peel en Maas’, voor zover het betreft het plandeel 
met de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ 
voor het perceel [locatie 3] ([appellant sub 9]); 
IX.    verklaart het beroep van de volgende appellan-
ten tegen het besluit van de raad van de gemeente 
Peel en Maas van 18 oktober 2016 tot vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘3e reparatieherziening 
bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas’ on-
gegrond:
a. [appellant sub 8];
b. [appellante sub 20] en anderen;
X.       draagt de raad van de gemeente Peel en 
Maas op om binnen vier weken na verzending 
van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat 
de hiervoor vermelde onderdelen III, IV en VIII 
worden verwerkt in het elektronisch vastge-
stelde plan dat te raadplegen is op de landelij-
ke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl; 
XI.       veroordeelt de raad van de gemeente Peel en 
Maas tot vergoeding van in verband met de behan-
deling van de beroepen opgekomen proceskosten 
ten aanzien van:
- [appellant sub 3] in verband met de behandeling 
van het beroep opgekomen proceskosten tot een 
bedrag van € 990,00 (zegge: negenhonderdnegentig 
euro), geheel toe te rekenen aan door een derde be-
roepsmatig verleende rechtsbijstand;
- [appellant sub 5] in verband met de behandeling 
van het beroep opgekomen proceskosten tot een 

bedrag van € 990,00 (zegge: negenhonderdnegentig 
euro), geheel toe te rekenen aan door een derde be-
roepsmatig verleende rechtsbijstand;
- [appellant sub 6] in verband met de behandeling 
van het beroep opgekomen proceskosten tot een 
bedrag van € 1.237,50 (zegge: twaalf honderdzeven-
endertig euro en vijftig cent), geheel toe te rekenen 
aan door een derde beroepsmatig verleende rechts-
bijstand;
- [appellant sub 8] in verband met de behandeling 
van het beroep opgekomen proceskosten tot een be-
drag van € 1.289,00 (zegge: twaalf honderdnegenen-
tachtig euro), waarvan € 1.237,50 is toe te rekenen 
aan door een derde beroepsmatig verleende rechts-
bijstand;
- [appellant sub 13] in verband met de behandeling 
van het beroep opgekomen proceskosten tot een 
bedrag van € 1.237,50 (zegge: twaalf honderdzeven-
endertig euro en vijftig cent), geheel toe te rekenen 
aan door een derde beroepsmatig verleende rechts-
bijstand;
- [appellante sub 14A] en [appellant sub 14B] in ver-
band met de behandeling van het beroep opgeko-
men proceskosten tot een bedrag van € 1.237,50 
(zegge: twaalf honderdzevenendertig euro en vijftig 
cent), geheel toe te rekenen aan door een derde be-
roepsmatig verleende rechtsbijstand;
- [appellante sub 15] in verband met de behandeling 
van het beroep opgekomen proceskosten tot een be-
drag van € 1.289,00 (zegge: twaalf honderdnegenen-
tachtig euro), waarvan € 1.237,50 is toe te rekenen 
aan door een derde beroepsmatig verleende rechts-
bijstand;
- [appellante sub 18] in verband met de behandeling 
van het beroep opgekomen proceskosten tot een 
bedrag van € 1.287,40 (zegge: twaalf honderdzeven-
entachtig euro en veertig cent), waarvan € 1.237,50 
is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig 
verleende rechtsbijstand;
- [appellante sub 19] in verband met de behandeling 
van het beroep opgekomen proceskosten tot een 
bedrag van € 1.287,40 (zegge: twaalf honderdzeven-
entachtig euro en veertig cent), waarvan € 1.237,50 
is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig 
verleende rechtsbijstand;
- [appellante sub 20] en anderen in verband met de 
behandeling van het beroep opgekomen proceskos-
ten tot een bedrag van € 1.290,60 (zegge: twaalf-
honderdnegentig euro en zestig cent), waarvan € 
1.237,50 is toe te rekenen aan door een derde be-
roepsmatig verleende rechtsbijstand;
XII.       gelast dat de raad van de gemeente Peel en 
Maas aan de hierna vermelde appellanten het door 
hen voor de behandeling van hun beroepen betaal-
de griffierecht vergoedt:
- € 168,00 (zegge: honderdachtenzestig euro) voor 
[appellant sub 3];
- € 168,00 (zegge: honderdachtenzestig euro) voor 
[appellant sub 5];
- € 168,00 (zegge: honderdachtenzestig euro) voor 
[appellant sub 6];
- € 168,00 (zegge: honderdachtenzestig euro) voor 
[appellante sub 7];
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- € 168,00 (zegge: honderdachtenzestig euro) voor 
[appellant sub 8];
- € 168,00 (zegge: honderdachtenzestig euro) voor 
[appellant sub 9];
- € 168,00 (zegge: honderdachtenzestig euro) voor 
[appellant sub 13];
- € 334,00 (zegge: driehonderdvierendertig euro) 
voor [appellante sub 14A] en [appellant sub 14B];
- € 334,00 (zegge: driehonderdvierendertig euro) 
voor [appellante sub 15];
- € 334,00 (zegge: driehonderdvierendertig euro) 
voor [appellante sub 18];
- € 334,00 (zegge: driehonderdvierendertig euro) 
voor [appellante sub 19];
- €334,00 (zegge: driehonderdvierendertig euro) 
voor [appellante sub 20] en anderen.

Noot
De hierboven opgenomen uitspraak heeft betrek-
king op het bestemmingsplan ‘1e reparatieherzie-
ning bestemmingsplan buitengebied’ van de ge-
meente Peel en Maas en is om meerdere redenen 
interessant. Ik belicht hierna enkele aspecten die 
verband houden met de bewoning van een agrari-
sche bedrijfswoning door een burger. 
In de eerste plaats is de overweging van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State over de 
‘agrariërs in ruste’ relevant. Wanneer een onderne-
mer zijn bedrijf staakt, maar in de bedrijfswoning 
blijft wonen, rijst de vraag of hij het bestemmings-
plan overtreedt. Vanzelfsprekend hangt het ant-
woord op deze vraag af van het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan. Ervan uitgaande dat het bestem-
mingsplan bewoning door burgers op een perceel 
met een bedrijfsbestemming verbiedt (hetgeen in 
de regel het geval is) en de (voormalige) onderne-
mer ook geen beroep kan doen op het overgangs-
recht, is in beginsel sprake van een overtreding. 
Dit ligt anders indien de (voormalige) ondernemer 
de bedrijfsgebouwen noch de gronden verkoopt, 
verhuurt, verpacht of anderszins in gebruik geeft 
aan een derde.  Onder die omstandigheden kan aan 
de woning de hoedanigheid van een woning beho-
rende bij het bedrijf niet worden ontzegd, aldus de 
Afdeling in rechtsoverweging 4.1. De Afdeling over-
woog dit eerder in haar uitspraak van 8 november 
2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AZ1730). 
Verder schept de uitspraak meer duidelijkheid over 
het toepassingsbereik van de regeling voor ‘de plat-
telandswoning’ (als bedoeld in art. 1.1a Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). In eerdere 
jurisprudentie heeft de Afdeling uitgemaakt dat 
de zinsnede ‘een bedrijfswoning, behorend tot of 
voorheen behorend tot een landbouwinrichting’ 
(art. 1.1a lid 1 Wabo) met zich brengt dat het bevoegd 
gezag een woning in twee situaties met het oog op 
bewoning door een derde kan bestemmen als plat-
telandswoning. Enerzijds gaat het om de situatie 
dat een bedrijfswoning feitelijk nog als bedrijfs-
woning wordt gebruikt. Anderzijds gaat het om de 
situatie dat een bedrijfswoning feitelijk door een 
derde wordt bewoond. In beide gevallen wordt de 
plattelandswoning aangemerkt als onderdeel van 
een bestaande landbouwinrichting. Is de landbou-

winrichting gestaakt, dan kan niet in een platte-
landswoning worden voorzien (zie onder andere 
AbRS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4653). 
De Afdeling voegt hier in de hierboven opgenomen 
uitspraak aan toe dat indien twee – naar ik aan-
neem – naast elkaar gelegen agrarische bedrijven 
met ieder een bedrijfswoning worden samenge-
voegd, aan een van de bedrijfswoningen de status 
plattelandswoning mag worden toegekend. Van-
zelfsprekend dient het bestemmingsplan in zulks 
geval te regelen van welke landbouwinrichting de 
plattelandswoning onderdeel uitmaakt en dat het 
nieuwe bedrijf beschikt over twee bedrijfswonin-
gen (zie rechtsoverweging 4.3.). 
Eveneens ter zake het toepassingsbereik van de 
regeling voor de plattelandswoning is rechtsover-
weging 48.4. relevant. Ingevolge art. 1.1a lid 2 Wabo 
wordt onder een landbouwinrichting verstaan een 
inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agra-
rische activiteiten, zijnde het telen of kweken van 
landbouwgewassen of het fokken, mesten, houden 
of verhandelen van landbouwhuisdieren, dan wel 
activiteiten die daarmee verband houden worden 
verricht. Eerder heeft de Afdeling geoordeeld dat 
uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de 
begrippen 'landbouwinrichting' en 'landbouwhuis-
dier' zijn ontleend aan het Besluit landbouw mili-
eubeheer. In dat Besluit, dat inmiddels is vervallen, 
was niet gedefinieerd wat onder een 'landbouw-
huisdier' moet worden verstaan. In de uitspraak 
van 15 december 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BO7364) 
heeft de Afdeling een invulling gegeven aan dit 
begrip. Onder verwijzing naar hetgeen in die uit-
spraak is overwogen, was de Afdeling van oordeel 
dat paarden, ook als deze worden gehouden voor 
het berijden daarvan (derhalve een gebruiksgerich-
te paardenhouderij, welke dient te worden onder-
scheiden van een productiegerichte paardenhou-
derij), zijn aan te merken als landbouwhuisdieren 
en dat de bedrijfsvoering in een manege is gericht 
op het houden van landbouwhuisdieren en het ver-
richten van activiteiten die daarmee verband hou-
den. Bij zo’n paardenhouderij is derhalve sprake 
van een landbouwinrichting als bedoeld in art. 1.1a 
lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, al-
dus de Afdeling in de hiervoor genoemde uitspraak 
van 15 december 2010. In de hierboven opgenomen 
uitspraak oordeelt de Afdeling dat de regeling van 
de plattelandswoning eveneens van toepassing is 
op een agrarisch loonwerkbedrijf, omdat de activi-
teiten van het betreffende bedrijf verband hielden 
met agrarische activiteiten. Deze jurisprudentie 
maakt duidelijk dat de regeling voor de plattelands-
woning een ruimer bereik heeft dan enkel het klas-
sieke agrarische bedrijf (gericht op het voortbren-
gen van producten door middel van het houden van 
dieren of het telen van gewassen).
Tot slot merk ik op dat met de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet de regel dat voormalige be-
drijfswoningen niet hoeven te worden beschermd 
tegen de gevolgen van het bedrijf waar ze deel van 
uitmaakten wordt verbreed van alleen plattelands-
woningen naar andere typen voormalige bedrijfs-
woningen. De regeling hiervoor wordt opgenomen 
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in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daarop wordt 
in een volgend nummer van dit tijdschrift nader in-
gegaan.

P.P.A. Bodden

Marktordening

5884

Hoge Raad, 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:241

(Randvoorwaardenkorting)

(mrs. W.A.M. van Schendel, J. de Hullu, V. van den 
Brink, E.S.G.N.A.I. van de Griend en M.J. Borgers)  

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Rand-
voorwaarden. Ne bis in idem

[Wetboek van Strafrecht, art. 68, art. 219, Wetboek 
van Strafvordering, art. 17 lid 1, art. 313, Handvest 
van de grondrechten van de EU, art. 50, art. 51, Ze-
vende Protocol bij het EVRM, art. 4 lid 1, Verorde-
ning nr. 2988/95, art.1, art 5 lid 1, art. 6, lid 1 t/m 5, 
Verordening nr. 1973/2004, art. 138 lid 1, Gezond-
heids- en welzijnswet voor dieren, art. 105, lid 1, Re-
geling identificatie en registratie van dieren 2003, 
art. 11 lid 4, art. 43 lid 1] 

Ne bis in idem. OM-cassat ie tegen n-o verklaring van 
het OM in de vervolging van verdachte t.z.v. overtre-
ding van een bij of krachtens art. 105 Gezondheids- en 
welzijnswet voor dieren gesteld voorschrif t. HR: art. 68 
Sr is i.c. niet van toepassing. Evenmin kan de aan ver-
dachte opgelegde randvoorwaardenkort ing op GLB-in-
komenssteun worden aangemerkt als een veroordeling 
voor een strafbaar feit in de zin van art. 50 Handvest. 
Het Hof heef t dan ook ten onrechte geoordeeld dat de on-
derhavige strafvervolging een inbreuk vormt op het be-
ginsel dat iemand niet tweemaal kan worden vervolgd 
en bestraft voor hetzelfde feit, zoals neergelegd in art. 50 
Handvest. Volgt verniet iging en terugwijzing. (Samen-
hang met HR 31 januari 2017, nr. 15/05669 E (middelen 
art. 81.1 RO).

Met noot H.A. Verbakel – Van Bommel

Arrest 
op het beroep in cassatie tegen een arrest van het 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats 
Arnhem, Economische Kamer, van 25 november 
2015, nummer 21/003543-14, in de strafzaak tegen:
[verdachte] , gevestigd te [vestigingsplaats].

1 Geding in cassatie
Het beroep is ingesteld door de Advocaat-Generaal 
bij het Hof. Deze heeft bij schriftuur een middel van 
cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest 
gehecht en maakt daarvan deel uit.

De raadsman van de verdachte, M.J.J.E. Stassen, ad-
vocaat te Tilburg, heeft het beroep tegengesproken.
De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft gecon-
cludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest 
en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechts-
hof Arnhem-Leeuwarden teneinde op het bestaan-
de hoger beroep opnieuw te worden berecht en af-
gedaan.

2. Tenlastelegging en motivering van de niet-
ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie 
in de vervolging 
2.1. 
Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:
“1. zij in of omstreeks de periode van 7 juli 2010 tot en 
met 14 maart 2011, in ieder geval op of omstreeks 14 
maart 2011 te [plaats] , in elk geval in Nederland, teza-
men en in vereniging met één (of meer) ander(en), al-
thans alleen,
- een echt oormerk van ID-code [001] heef t gebruikt voor 
een rund (kalf) waarvoor dat oormerk niet bestemd 
was, en/of
(...)
- een echt oormerk van ID-code [002] heef t gebruikt 
voor een rund (kalf) waarvoor dat oormerk niet be-
stemd was, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/
die rund(eren) (kalf/kalveren) te gebruiken en/of door 
(een) ander(en) te doen gebruiken alsof dat/die bedoel-
de oormerk(en) voor dat/die rund(eren) (kalf/kalveren) 
bestemd was/waren;
2. zij op één of meer t ijdst ippen in of omstreeks de peri-
ode van 7 juli 2010 tot en met 14 maart 2011 te [plaats] , 
in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met 
één (of meer) ander(en), althans alleen, telkens, al dan 
niet opzettelijk, als degene die ingevolge de Regeling 
ident ificat ie en registrat ie van dieren gegevens moet 
melden aan het I&R-systeem, dit niet telkens volledig, 
juist en naar waarheid heeft gedaan, aangezien zij, 
verdachte, in de dat I&R-systeem heeft doen voorkomen 
dat zij de houder was van één of meer rund(eren) (kalf/
kalveren) met de ID-code(s) [001] en/of [003] en/of [004] 
en/of [005] en/of [006] en/of [007] en/of [008] en/of [009] 
en/of [010] en/of [011] en/of [012] en/of [013] en/of [014] 
en/of [015] en/of [016] en/of [017] en/of [018] en/of [002] , 
zulks terwijl dat telkens niet het geval was;
3. zij op één of meer t ijdst ippen in of omstreeks de peri-
ode van 7 juli 2010 tot en met 14 maart 2011 te [plaats] 
, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging 
met één (of meer) ander(en), althans alleen, telkens, al 
dan niet opzettelijk, één of meer (oor)merk(en) van (een) 
rund(eren) (kalf/kalveren) voorzien van de ID-code(s) 
[001] en/of [003] en/of [004] en/of [005] en/of [006] en/
of [007] en/of [008] en/of [009] en/of [010] en/of [011] en/
of [012] en/of [013] en/of [014] en/of [015] en/of [016] en/of 
[017] en/of [018] en/of [002] heef t hergebruikt.”
2.2. 
Het Hof heeft het Openbaar Ministerie in de vervol-
ging van de verdachte niet-ontvankelijk verklaard 
en heeft die beslissing als volgt gemotiveerd:
“Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
Standpunt verdediging
De verdediging heeft - kort gezegd - betoogd dat er spra-
ke is van een dubbele bestraffing omdat de verdachte 
voor dezelfde feiten als waarvoor zij in de onderhavige 


