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Op 10 September 2014 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak over
een veelvoorkomend probleem bij het vaststellen van
een bestemmingsplan voor nieuwe woningen in de
nabijheid van (fruit-)teeltbedrijven. De uitspraak
(met zaaknummer 201308924/1/R2, te vinden op
www.raadvanstate.nl) ziet op het bestemmingsplan
'Laagraven-Oudwulverbroek' in Houten.
Wat is het veelvoorkomende probleem? In het kader van
een goede ruimtelijke ordening moet afgewogen worden
of het gebruik van bestrijdingsmiddelen een zodanig effect heeft op de volksgezondheid van de toekomstige omwonenden, dat het noodzakelijk is om een spuitvrije zone
aan te houden. In dat geval dient afgewogen te worden
hoe groot de afstand moet zijn om gezondheidsrisico's te
voorkomen. Bij het vaststellen van een spuitvrije zone
(doorgaans kortweg spuitzone genoemd) is niet alleen
het woon- en leefklimaat van toekomstige omwonenden
van belang. Ook de belangen van de bestaande telers
moeten beschermd worden. Dit is, zo leert de praktijk,
een lastige situatie die in veel gemeenten speelt. Zo ook
in de gemeente Houten, blijkt uit de uitspraak van 10 September 2014. De gemeenteraad van Houten heeft 'uit
voorzorg' een bepaling in het plan opgenomen die het
spuiten met gewasbestrijdingsmiddelen op gronden met
een agrarische bestemming die zijn gelegen binnen 50
meter tot gevoelige objecten (zoals woningen met bijbehorende tuinen en erven) verbiedt. Bestaande fruitteeltbedrijven binnen deze spuitzone van 50 meter blijven
volgens de gemeenteraad toegestaan op grond van het
overgangsrecht.

Het voorzorgsbeginsel
De gemeenteraad geeft twee redenen voor het opnemen
van een spuitzone van 50 meter. Ten eerste wijst de gemeenteraad op het verzoek van de staatssecretaris van 18
april 2011 aan de Gezondheidsraad, om advies uit te
brengen over de vraag of omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico's lopen door het spuiten met
gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen een afstand van 50 meter. Volgens de gemeenteraad blijkt hieruit een gegronde zorg voor gezondheidsrisico's voor gevoelige objecten binnen 50 meter. De gemeenteraad lijkt
te willen wijzen op het voorzorgsbeginsel. Op grond van
het voorzorgsbeginsel worden bij wetenschappelijke onzekerheid toch reeds voorzorgsmaatregelen getroffen.
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Het voorzorgsbeginsel laat zich wellicht goed omschrijven door de uitdrukkingen 'better safe than sorry' en 'bij
twijfel niet inhalen'. Ten tweede wijst de gemeenteraad
op de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (hierna: de Afdeling) waaruit blijkt
dat de Afdeling een afstand van 50 meter tussen gevoelige objecten en percelen waarop gewasbestrijdingsmiddelen worden gebruikt, in beginsel niet onredelijk acht.
Toch houdt het bestemmingsplan op dit punt geen stand.
Waarom niet? Kort gezegd: vanwege het belang van de
bestaande fruitteler.

Bestaande situaties beoordelen
Eerder overwoog de Afdeling in de uitspraak van 26
maart 2014, zaaknummer 201306395/1, het volgende:
"{...)12A. Tussen partijen is niet in geschil dat een groot
aantal woningen op een kortere afstand dan 50 meter
ligt van de fruitboomgaard van [appellant sub 2]. Het
enkele gegeven dat een bestaande situatie aan de orde is,
betekent niet dat in het geheel geen betekenis behoeft te
worden toegekend aan de milieuhygienische gevolgen
van de fruitboomgaard voor de omgeving. Het laten
voortbestaan van een bestaande historisch gegroeide situatie kan onder omstandigheden in strijd zijn met een
goede ruimtelijke ordening, indien blijkt dat de nadelige
gevolgen hiervan zo groot zijn dat deze in redelijkheid
niet langer aanvaardbaar kunnen worden geacht. Dit is
met name het geval indien de gezondheid van omwonenden niet kan worden gegarandeerd. (...)".
De gemeenteraad van Houten heeft deze uitspraak in
acht genomen door ook voor de bestaande situatie, in dit
geval de bestaande fruitteler, te beoordelen of de milieuhygienische gevolgen van de teeltactiviteiten voor de omgeving aanvaardbaar zijn. De gemeenteraad komt tot de
conclusie dat de bestaande agrarische bedrijvigheid
waarbij gespoten wordt niet aanvaardbaar is voor de omgeving, vanwege het feit dat de afstand tussen de gevoelige objecten en de percelen van de fruitteler (waarop gespoten wordt) korter is dan 50 meter. Het bestaande
gebruik (agrarische bedrijvigheid waarbij gespoten
wordt) wordt onder het overgangsrecht gebracht. De Afdeling zet hier een streep door wegens verschillende redenen.

Onderzoek naar noodzaak van spuitzone
Ten eerste is de Afdeling van oordeel dat de gemeenteraad van Houten niet aannemelijk heeft gemaakt dat een
spuitzone van 50 meter tot gevoelige objecten noodzakelijk is. De Afdeling acht noch de verwijzing naar het onderzoek van de Gezondheidsraad, noch de eerder in de
jurisprudentie geaccepteerde spuitzone van 50 meter
voldoende om aan te nemen dat (ook) in dit geval een
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spuitzone van 50 meter noodzakelijk is. De Afdeling licht
dit niet verder toe. Mogelijk heeft een rol gespeeld dat op
het moment dat het bestemmingsplan werd vastgesteld
de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad, waarnaar de gemeenteraad verwijst, nog niet bekend waren. Maar ook de inmiddels verschenen uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad (in het
rapport 'Gewasbescherming en omwonenden' op 29 januari 2014) zorgen er mijns inziens niet voor dat een
spuitzone van 50 meter noodzakelijk is. Uit dit rapport
blijkt namelijk dat het nog enige jaren zal duren voordat
onderzoek meer duidelijkheid zal geven over de blootstelling van omwonenden van landbouwpercelen aan gewasbestrijdingsmiddelen en de risico's die hieruit zouden
kunnen voortvloeien. Op dit moment is hier nog nauwelijks onderzoek naar gedaan, constateert het rapport. Het
rapport oppert desondanks een aantal maatregelen dat
genomen zou kunnen worden, maar merkt daarbij op dat
dit niet betekent dat de commissie ervan overtuigd is dat
de gezondheid van mensen ernstig wordt geschaad. Een
van deze maatregelen is volgens het rapport het vaststellen van spuitvrije zones en afstandseisen. In het rapport
wordt terecht opgemerkt dat dit aanzienlijke financiele
consequenties kan hebben (voor met name de telers) en
dat een bijkomend probleem is dat wetenschappelijk niet
is aan te geven hoe groot de afstand zou moeten zijn tussen een perceel waarop gespoten wordt en gevoelige objecten. De precieze relatie tussen de afstand en de blootstelling en het hiermee mogelijk samenhangende risico is
onbekend. In het rapport wordt terecht opgemerkt dat dit
afhangt van de aard van het bestrijdingsmiddel, de toedieningswijze, de inrichting van het landschap en de
weersomstandigheden (denk bijvoorbeeld aan de windrichting, zie onder andere ABRS 15 augustus 2007, zaaknummer 200605022/1, hier was ten onrechte geen rekening gehouden met de overwegende windrichting). Uit
de jurisprudentie blijken onder meer de frequentie en de
wijze van spuiten van belang (zoals handmatig of machinaal, in druppel- of dampvorm en op- en zijwaarts of
neerwaarts). Zo overwoog de Afdeling in de uitspraak van
13 mei 2009, zaaknummer 200801516/1, dat onvoldoende was onderbouwd waarom een spuitzone van 30 meter
aangehouden moest worden, terwijl uit onderzoek was
gebleken dat door de manier van spuiten van bloembollen (in neerwaartse richting) het aanhouden van een
spuitzone niet noodzakelijk was vanuit het oogpunt van
volksgezondheid. Ook blijkt uit de jurisprudentie van belang of er een (winterharde) groenhaag aanwezig is (of
wordt aangebracht ingevolge de planregels) tussen een
perceel waarop gespoten wordt en een gevoelig object. In
dat geval blijkt wegens de reductie van drift een (veel)
kortere afstand aanvaardbaar (dan 50 meter). Zie bijvoorbeeld ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201108990/1/R3.
Een onderzoek naar bovengenoemde relevante feiten en
omstandigheden heeft de gemeenteraad van Houten niet
gedaan. Reeds hierom had de gemeenteraad niet mogen
aannemen dat een spuitzone van 50 meter noodzakelijk
was. De feitelijke situatie en de hiermee samenhangende
risico's had de gemeenteraad moeten onderzoeken.
Bovendien is van belang, indien en voor zover de gemeenteraad zou hebben beoogd een beroep te doen op
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het voorzorgsbeginsel, dat hierop enkel een beroep gedaan kan worden bij een redelijke vrees voor significante
schade. Hypothetische schade kan geen reden zijn voor
het treffen van maatregelen. Op grond van het voorzorgsbeginsel moeten de maatregelen die getroffen worden
bovendien effectief en proportioneel zijn. Mijns inziens is
er op dit moment nog onvoldoende gegronde reden om
aan te nemen dat door het spuiten met bestrijdingsmiddelen significante schade optreedt bij omwonenden en
dat een spuitzone van 50 meter hiertoe een proportioneel
middel zou zijn. Uit het rapport van de Gezondheidsraad
'Gewasbescherming en omwonenden' van 29 januari
2014 blijkt immers:
"Op dit moment is onbekend wat de blootstellingsniveaus van omwonenden zijn en dus of vermindering van
de blootstelling wel nodig is."
En voorts:
"Het is onduidelijk of omwonenden in Nederland in zo'n
mate aan gewasbeschermingsmiddelen worden blootgesteld dat daar risico's voor hun gezondheid uit voort
kunnen vloeien. De commissie constateert dat er in ons
eigen land nauwelijks onderzoek is verricht naar de
blootstelling en gezondheidstoestand van omwonenden
(•••)"
Gelet hierop - en gelet op voornoemde jurisprudentie - is
het van belang dat gemeenten per geval onderzoeken of
een spuitzone noodzakelijk is en, zo ja, welke afstand
noodzakelijk is gelet op de belangen van de omwonenden
en die van de teler.

Bestaande situatie niet onder
overgangsrecht
De tweede reden waarom de Afdeling een streep zet door
het plan, is het feit dat het bestaande gebruik (het spuiten
op de percelen van de fruitteler) ten onrechte onder het
overgangsrecht is gebracht. De Afdeling overweegt dat
bestaand gebruik enkel onder het overgangsrecht gebracht mag worden, indien zicht is op beeindiging van
het gebruik binnen de planperiode van (maximaal) tien
jaar. Hiervan is geen sprake volgens de Afdeling, aangezien de productiecyclus van de desbetreffende appel- en
perenbomen 10 tot 15 onderscheidenlijk 25 tot 40 jaar
bedraagt.

Belang voor de praktijk
In de praktijk zal deze uitspraak voor veel bestaande
fruittelers met een productiecyclus van langer dan tien
jaar uitkomst bieden, indien zij geconfronteerd worden
met nieuwbouw van gevoelige objecten in hun directe
omgeving. In dat geval zal er doorgaans geen zicht zijn op
beeindiging van het gebruik binnen de planperiode,
waardoor het fruitteeltbedrijf niet onder het overgangsrecht gebracht mag worden.
Verder herhaalt de Afdeling in deze uitspraak dat gemeenten per geval zorgvuldig moeten onderzoeken of
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een spuitzone noodzakelijk is en, zo ja, welke afstand
noodzakelijk is gelet op de belangen van de omwonenden
en die van de teler. Een enkel beroep op het voorzorgsbeginsel om een spuitzone op te nemen lijkt vooralsnog niet
te slagen. Mijns inziens maakt het rapport van de Gezondheidsraad 'Gewasbescherming en omwonenden' van
29 januari 2014 dit niet anders. Het vaststellen van een
vaste afstand (op rijksniveau dan wel op gemeentelijk niveau) zal mijns inziens op dit moment nog zeer lastig
verdedigbaar zijn.

10

Afl. 10 - oktober 2014

LTB 2014/42

