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Datum 

1 2 januari 2022 

Inlichtingen 

Procedure 

Beroep 

Ons nummer 

202101714/1/R4 

Geachte heer/mevrouw, 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

West Betuwe 

1 4 JAN. 2022 

bp Slotstraat - Opijnen 

De Afdeling heeft één of meer reacties ontvangen op uw nader besluit in bovengenoemde 

procedure. Deze treft u hierbij aan. 

U hebt tot en met 26 januari 2022 de tijd om te reageren. 

Privacy 

De Afdeling stuurt de stukken die u stuurt, door aan de andere partijen. Houdt u daar 

rekening mee als u stukken met privacygevoelige informatie stuurt. Voor meer informatie 

gaat u naar www.raadvanstate.nl/privacyverklaring. 

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. 

Hoogachtend, 

de griffier 
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Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vcrn,dden 
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Opijnen, 10 januari 2022

Betreft: Aanvullend beroep inzake bestemmingsplan Slotstraat — Opijnen, nummer 202101714/1/R4

Hoogedelgestreng college,

Onder verwijzing naar uw schrijven van 29 december 2021 met nummer 202101714/1/R4 inzake
West Betuwe bestemmingsplan Slotstraat — Opijnen bericht ik u dat ik het niet eens ben met het

herstelbesluit van 15 december 2021 van de gemeenteraad van West Betuwe.

Voorlopige voorziening

Op 10juni 2021 heeft uw voorzieningenrechter het initiële besluit van de gemeenteraad van West

Betuwe van 15 december 2020 tot vaststelling van bestemmingsplan Slotstraat — Opijnen op mijn

verzoek geschorst. Ik ga ervan uit, dat ook het herstelbesluit onder de werking van deze schorsing

valt. Ik sluit niet uit dat de gemeente of een belanghebbende hangende de verdere behandeling van

het beroep zal verzoeken om opheffing van de schorsing. Op voorhand verzoek ik u om een dergelijk

verzoek af te wijzen. Opheffing van de schorsing heeft zeer waarschijnlijk tot gevolg dat wordt

gestart met woningbouw, voordat in de hoofdzaak is beslist of het bestreden besluit in stand kan

blijven. Omdat de bouw (en ingebruikname) van één of meerdere woningen in de spuitcirkel van

mijn boomgaard onomkeerbare gevolgen heeft voor het gebruik daarvan, heb ik een (spoedeisend)

belang bij handhaving van de voorlopige voorziening.

Herstelbesluit

Nadat uw voorzieningenrechter op 10 juni 2021 het bestemmingsplan Slotstraat — Opijnen heeft

geschorst, heeft gemeente West Betuwe op 21 december 2021 opnieuw over het bestemmingsplan

beslist door een gewijzigd plan vast te stellen. Het gewijzigde plan houdt in dat de gemeente een

nieuw spuitzone-onderzoek heeft laten uitvoeren op basis waarvan is afgeweken van de

standaardafstand van 50 meter tussen agrarisch percelen, waar gewasbeschermingsmiddelen mogen

worden gebruikt, en de (nieuwe) gevoelige functie. Het gewijzigde plan houdt tevens in dat
bestemmingsregeling voor "Groen" en voor ”Wonen" is gewijzigd.

Sguitzone

In het kader van de behandeling van het beroep tegen het vaststellingsbesluit van 15 januari 2021 is

door de initiatiefnemer een nieuw spuitonderzoek van Adromi B.V. ingebracht (hierna aangeduid als

het Adromi l-rapport). Ten behoeve van het herstelbesluit van 21 december 2021 heeft gemeente

West Betuwe hetzelfde bureau ingeschakeld om een nieuw spuitonderzoek op te stellen (hierna

aangeduid als Adromi II-rapport).



U heeft het STAB verzocht om een onderzoek in te stellen naar de in het Adromi !-rapport 

gehanteerde onderzoeksmethode die is gebaseerd op het zogenaamde EFSA-model. Op 16 december 

2021 heeft het STAB het definitieve rapport opgeleverd. Uit dit rapport volgt dat: 

het RIVM reeds in 2019 onderzoek heeft gedaan naar modellen om de humane blootstelling van 

gewasbeschermingsmiddelen te berekenen; 

het RIVM constateert dat driftverspreidingsmodellen zoals het EFSA-model nog volop in 

ontwikkeling zijn en verbeterd kunnen worden; 

het RIVM constateert dat ondanks talloze verbeteringen sprake blijft van onzekerheden die om 

nadere verfijning vragen; 

het RIVM constateert dat de huidige modellen nog verder moeten worden ontwikkeld om de 

cumulatieve en geaggregeerde blootstelling vanuit verschillende bronnen of routes te kunnen 

beoordelen; 

het RIVM-rapport geen uitsluitsel geeft over de toepasbaarheid van het EFSA-model om in het 

kader van een goede ruimtelijke ordening spuitzones te beoordelen; 

ook uit andere wetenschappelijke bronnen niet is gebleken dat het EFSA-model hiervoor geschikt 

is. 

Als voor de beoordeling van de bruikbaarheid van het EFSA-model dezelfde norm wordt 

aangehouden die uw uitspraak van 16 december 2020 (ECLl:NL:RVS:2020:3018) is gehanteerd voor 

de beoordeling van de bruikbaarheid van de modellen PRI 2012 en PRI 2015, namelijk dat aan een 

model hoge eisen moeten worden gesteld, omdat gewasbeschermingsmiddelen ernstige gevolgen 

kunnen hebben voor de gezondheid van mensen, moeten de bevindingen van het STAB tot de 

conclusie leiden dat (ook) het EFSA-model niet deugdelijk is om een neerwaartse afwijking van de 

gebruikelijke 50 meter-eis te rechtvaardigen. Omdat het Adromi Il-rapport is gebaseerd op dezelfde 

onderzoekmethode geldt het vorenstaande ook voor dit rapport. Het argument van de gemeente, 

dat het Activiteitenbesluit voorziet in verplichte toepassing van drift reducerende spuittechnieken, 

maakt de conclusie van het STAB niet anders. 

Het vorenstaande moet tot de conclusie leiden dat (ook) het EFSA-model geen deugdelijke grondslag 

vormt voor locatie specifiek onderzoek om in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

spuitzones te beoordelen. Deze conclusie moet leiden tot vernietiging van het (herstel)besluit tot 

vaststelling van onderhavig bestemmingsplan. 

Bestemmingsregeling 

In het herstelbesluit is de bestemming "Groen" aangepast, in die zin dat gebruik als 

speelvoorzieningen en (in beperkte mate) als tuinen, erven en verhardingen is komen te vervallen. In 

het herstelbesluit is het niet mogelijk om vast te stellen waar de geplande driftwerende haag dient te 

worden aangepoot. Het is dus ook niet denkbeeldig dat deze haag direct op de perceel grens komt. In 

dat geval is deze aanpassing van de bestemmingsregeling onwerkelijk en in de praktijk niet te 

handhaven. De percelen worden immers als één geheel verkocht en geleverd aan de 

eigenaren/gebruikers van de nieuw te realiseren woningen. Deze zullen in de praktijk geen 

onderscheid maken tussen de voor "Groen" en voor "Wonen" bestemde gronden en deze gronden 

gewoon als achtertuin inrichten en gebruiken. 

Ook de bestemmingsregeling "Wonen" is gewijzigd, in die zin dat de voorwaardelijke verplichting is 

opgenomen dat gronden en bouwwerken gelegen achter de achtergevel van het hoofdgebouw en 

het verlengde daarvan pas voor de woonfunctie in gebruik mogen worden genomen, als sprake is van 

de realisatie van een scherm ten behoeve van de afscherming van drift als gevolg van 

gewasbeschermingsmiddelen. Deze regeling verdraagt zich niet met de mogelijkheid om ter plaatse 



van het bestemmingsvlak "Groen" tevens overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op te 

richten. Waar een bouwwerk wordt opgericht kan immers geen haag en/of driftscherm worden 

opgericht. Het is tevens onduidelijk waar dit scherm geplaatst moet/gaat worden. 

Voorts biedt de voorwaardelijke verplichting onvoldoende waarborgen voor het oprichten van een 

driftscherm van voldoende hoogte. De regeling van artikel 3.2.2 letter b. spreekt immers over een 

bouwhoogte van maximaal 4,5 meter terwijl een driftwerende voorziening van minimaal 4,5 meter 

noodzakelijk is. Door het opnemen van een maximale bouwhoogte kan ook aan de voorwaardelijke 

verplichting worden voldaan door een lager driftscherm op te richten. Tevens is het onduidelijk wat 

er gebeurd als na 5 jaar de groenhaag nog niet op hoogte en dikte is. De vraag is ook of de bouw van 

dit scherm realistisch is daar dit (4,5 meter hoog) haaks op de gangbare windrichting komt te staan 

en dus in geval van harde wind de volle kracht van deze wind te verduren zal krijgen. 

Ook had verwacht mogen worden dat de specifieke gebruiksregels van artikel 3.3 tevens betrekking 

zouden hebben op het gebruik van het bestemmingsvlak "Wonen" of het gedeelte daarvan dat is 

gelegen achter de achtergevel van de nieuw te realiseren woningen. 

Tot slot blijkt uit de bestemmingsregeling niet wat de aard (soort houtopstand, plantverband, 

dichtheid, enz.) en breedte van de haag dient te zijn. Ook is de duurzame instandhouding van de 

haag niet gewaarborgd. Evenmin is duidelijk hoe er rekening gehouden wordt met de ruimte die 

nodig is voor noodzakelijk onderhoud aan de voor- en achterzijde van de windhaag, aangezien 

onduidelijk is waar de haag wordt geplaatst. 

Omdat de bestemmingsregeling onvoldoende rechtszekerheid biedt voor de tijdige realisatie en 

duurzame instandhouding van een adequate driftwerende haag en/of tijdelijke driftwerende 

voorziening kan deze de toets der kritiek niet doorstaan. Ook dit moet leiden tot vernietiging van het 

plan. 

Conclusie 

Het vorenstaande moet leiden tot vernietiging van het (herstel)besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan. 

Koste nve rgoed i ng 

Tot slot verzoek ik om gemeente West Betuwe te gelasten de door mij gemaakte proceskosten te 

vergoeden. 

Hoogachtend,



. . . . . .

PostNL
Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag pcrt Betaald

Port Pagé
Pags-Bas

FÈIÍMIÍIIÈ âìîïîäî-‘ËLÎIÍ-“ILÎIFI‘Fìûíflììlîìûûüâ? ‘




