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Grondslag weigering
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan,
een beheerverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of provincie
of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.12)
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd als het bouwen van bouwwerken; het
gebruiken van gronden of bouwwerken; of het verrichten van andere handelingen in strijd is
met het bestemmingsplan, de beheerverordening, een exploitatieplan, de regels in een
provinciale verordening of een AMvB of met een voorbereidingsbesluit.
Ingediende aanvraag
Op 13 juni 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een
werktuigenberging op het perceel aan de Burgweg achter nr. 2 te Odijk (t.b.v. het adres
Burgweg 1 a te Bunnik).

Situering volgens aanvraag omgevingsvergunning.

Bestemming en regels bestemmingsplan
De beoogde locatie van deze werktuigenberging valt onder de werking van het
bestemmingsplan ‘Vinkenburg’. In het bestemmingsplan ‘Vinkenburg’ zijn deze gronden
aangewezen als ‘Agrarisch met waarden’ en volgens de bestemmingsplanregels, bestemd
voor onder meer grondgebonden agrarische bedrijvigheid in een reëel agrarisch bedrijf. De
beoogde locatie van de werktuigenberging is binnen het bouwvlak op het adres Burgweg 2
gesitueerd (het bouwvlak licht rood op in onderstaande schermafdruk van het
bestemmingsplan).

Schermafdruk Burgweg 2 (rood oplichtend).

Het desbetreffende bouwvlak Burgweg 2 is doormiddel van de figuur ‘relatie’ gekoppeld met
het bouwvlak op het perceel Burgweg 1 a. Volgens de regels worden twee met een ‘relatie’
verbonden bouwvlakken, bij de toepassing van de regels aangemerkt als één enkel
bouwvlak.

Schermafdruk bouwvlak Burgweg 1a (rood oplichtend).

De gronden van het bouwvlak Burgweg 1a zijn aangewezen als ‘Agrarisch’ en bestemd voor
onder meer ‘grondgebonden agrarische bedrijvigheid in een reëel agrarisch bedrijf. Volgens
de bestemmingsplanregels mogen agrarische bedrijfsgebouwen hier uitsluitend worden
gebouwd, indien de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond
en de bouw plaatsvindt ten behoeve van een reëel of volwaardig agrarisch bedrijf (dan wel
een bedrijf dat naar verwachting binnen redelijke termijn zal uitgroeien tot een reëel of
volwaardig bedrijf); het bevoegd gezag kan daaromtrent het advies van een agrarisch
deskundige inwinnen.
Op het bouwvlak Burgweg 1a is de agrarische bedrijfswoning aanwezig met een schuur die
in gebruik is als berging en stalling van diverse voertuigen.
Op het bouwvlak Burgweg 2 is een woning aanwezig die is aangewezen als
plattelandswoning (functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – plattelandswoning’). Een
plattelandwoning is een woning die voorheen een agrarische bedrijfswoning was, maar is
afgesplitst van het agrarisch bedrijf om gebruikt te worden als woning voor personen die
niet meer functioneel verbonden zijn met het agrarisch bedrijf (burgerwoning).
Ook de naast deze woning aanwezige schuur valt binnen het vlak dat voor
‘plattelandswoning’ is aangeduid, en is bij de bewoner van Burgweg 2 in gebruik. De
voormalige agrarische bedrijfswoning en voormalige agrarische schuur zijn vanaf de
inwerkingtreding van bestemmingsplan Vinkenburg (d.d. 12-09-2013) bestemd als
plattelandswoning en niet langer met agrarisch aangeduid.

Schermafdruk aangeduide plattelandswoning en schuur.

Het agrarische bedrijf Burgweg 2 is opgeheven en de gronden achter Burgweg 2 zijn
overgedragen met behoud van functie aan de Burgweg 1a. Met de inwerkingtreding van
bestemmingsplan Vinkenburg zijn alle gronden van het bouwvlak Burgweg 1a aangewezen
als ‘Agrarisch’ en bestemd voor onder meer ‘grondgebonden agrarische bedrijvigheid in een
reëel agrarisch bedrijf.
Inhoudelijke beoordeling aanvraag
Gelet op deze omstandigheden is een agrarisch deskundige, Agrarische
beoordelingscommissie (ABC commissie) ingeschakeld om te beoordelen of de bouw van een
werktuigenberging noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering ten
behoeve van een reëel of volwaardig agrarisch bedrijf (dan wel een bedrijf dat naar
verwachting binnen redelijke termijn zal uitgroeien tot een reëel of volwaardig bedrijf).
Bij brief van 12 september 2017 heeft ABC commissie een advies uitgebracht inzake de
aanvraag voor de bouw van een werktuigenberging op het agrarisch bouwperceel achter
Burgweg 2 en het daar met een relatielijn aan gelinkte agrarische bouwperceel Burgweg 1a,
waar het agrarische bedrijf van de aanvrager is gevestigd. De Commissie beoordeelde de
agrarische activiteit van de aanvrager als een hobbymatig uitgeoefend vleesveebedrijf en
stelde daarbij vast dat er het jaar rond voor minder dan 0,5 Volwaardige ArbeidsKracht
(VAK) voor handen is (uitgaande van circa 15 hectare grond in eigen gebruik, een veestapel
met een omvang van de huidige 23 stuks vee).
In het advies meldt de Commissie verder nog dat de continuïteit van het bedrijf niet is
verzekerd en dat de werktuigenberging nodig is vanuit de hobby van de aanvrager (passie
voor techniek) en bij wijze van terreinbeheer.
Het oordeel van de Commissie luidde dan ook dat het geheel van de agrarische activiteit niet
voldoet aan de criteria van een reëel agrarisch bedrijf als gedefinieerd in het
bestemmingsplan Vinkenburg.
Het bovenstaande advies betekent dat geen afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is
en dat de aanvraag moet worden geweigerd.

Correspondentie met de aanvrager
- Het advies is bij e-mail van 12 september 2017 ter informatie toegezonden aan de
voor de aanvraag gemachtigde.
- Bij e-mail van 17 oktober 2017 zijn de aanvrager en de gemachtigde ook
geïnformeerd over het negatieve advies van de Agrarische beoordelingscommissie en
het voornemen van burgemeester en wethouders om dat advies te volgen zodat geen
afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is ten behoeve van de aangevraagde
werktuigenberging.
- Daarop heeft de gemachtigde bij e-mail van 31 oktober 2017 en brief van 30
november 2017 verzocht om de beslissing op de vergunning op te schorten. In deze
brief meldt de gemachtigde dat zij overwegen om de gegevens ten behoeve van het
advies van de Agrarische advies commissie aan te vullen en daarmee aan te tonen
dat er sprake is van een reëel agrarisch bedrijf.
- Vervolgens hebben burgemeester en wethouders bij besluit van 28 november 2017
de beslistermijn met 6 weken verlengd tot en met 13 december 2017. In het besluit
is nadrukkelijk aangekondigd dat de aanvraag zal worden geweigerd als de
aanvullende gegevens om de aanvraag te kunnen herbeoordelen, niet tijdig worden
aangeleverd. Ook de reden voor de verlening wordt in het besluit genoemd, zijnde
het schriftelijke verzoek van aanvrager om aanvullende gegevens te kunnen
aanleveren die mogelijk de toetsing van de aanvraag kunnen beïnvloeden.
- Op 12 december 2017, één dag voor sluiting van de termijn, komt een e-mail met
nagezonden brief binnen van de advocaat van de aanvrager. De advocaat meldt dat
zijn cliënte niet begrijpt welke informatie nog nodig is nu alle relevante zaken en
onderbouwingen in haar ogen zijn aangeleverd.
In deze brief constateert de advocaat dat de termijn voor het aanvullen van de
aanvraag een dag later afloopt en wordt gevraagd of het college spoedig kan
aangeven welke aanvullende gegevens gewenst zijn. Verzocht wordt om de termijn
van de gevraagde stukken (nogmaals) te verlengen.
- Vervolgens is er 18 december 2017 telefonisch contact over het verzoek tot
opschorting tussen de advocaat en de jurist RO van de gemeente Bunnik. Dit contact
wordt bij e-mail van diezelfde dag bevestigd aan de advocaat. In de mail legt de
jurist RO nogmaals uit dat de gemachtigde zelf om opschorting heeft gevraagd ten
einde de gegevens ten behoeve van de agrarische adviescommissie aan te vullen en
daarmee aan te tonen dat sprake is van een reëel agrarisch bedrijf.
- Op 7 februari 2018 volgt een korte e-mail van de advocaat dat er in het dossier van
de aanvrager nog geen reactie is ontvangen.
Voortgang aanvraag omgevingsvergunning
- Op verzoek van de aanvrager is de beslistermijn van de aanvraag met 6 weken
opgeschort om de aanvrager gelegenheid te geven nadere gegevens te overleggen
voor een heroverweging van het advies van de Agrarische beoordelingscommissie.
Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
- Aan het verzoek om een nieuwe verlenging van de beslistermijn kan niet worden
tegemoet gekomen, omdat de wet die mogelijkheid niet geeft. Volgens de Wabo kan
de beslistermijn éénmalig worden verlengd. Een tweede verlenging, zoals de
advocaat heeft verzocht, staat de wet niet toe.
- Daarbij geeft de advocaat van de aanvrager in zijn verzoek om een (tweede)
verlenging van de beslistermijn aan, dat cliënte meent dat alle relevante zaken en
onderbouwingen reeds zijn aangeleverd.
- Tot op heden, ruim na het verlopen van de verlengde termijn, zijn er nog steeds geen
aanvullende gegevens ontvangen, ondanks herhaaldelijk telefonisch en mailcontact
daarover.
- In juli 2018 heeft op initiatief van gemeente Bunnik een overleg plaatsgevonden met
de aanvrager waarbij de mogelijkheden besproken zijn om de bestemming van de
percelen te wijzigen. De aanvrager heeft aangegeven hier geen interesse in te
hebben.

-

Gelet op het vorenstaande en na afweging van alle betrokken belangen is er geen
aanleiding om af te wijken van het advies van de Agrarische beoordelingscommissie.

Advies weigeren aanvraag omgevingsvergunning
Na afweging van alle betrokken belangen en in aanmerking nemende het advies van de
Agrarische beoordelingscommissie d.d. 12 september 2017, menen burgemeester en
wethouders dat de noodzaak voor de aangevraagde bouw van een werktuigenberging ten
behoeve van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering van een reëel of volwaardig
agrarisch bedrijf (dan wel een bedrijf dat naar verwachting binnen redelijke termijn zal
uitgroeien tot een reëel of volwaardig bedrijf), niet is aangetoond.
De aanvraag is in strijd met de regels van het bestemmingsplan Vinkenburg en er bestaat
geen afwijkingsmogelijkheid. De aanvraag moet om die reden worden geweigerd.

