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Onderwerp

Uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van de ingestelde hoger beroepen aangaande de
besluitvorming inzake de vestiging van een varkenshouderij aan de Lieshoutseweg in Nijnsel.

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in verband met de
ingestelde hoger beroepen naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank vanwege de
weigering van een omgevingsvergunning voor de vestiging van een varkenshouderij aan de
Lieshoutseweg te Nijnsel.
Aanleiding
Op 30 september 2020 is uitspraak gedaan door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State op de ingediende hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant
van 23 november 2018, zoals die waren ingediend door:
1. Initiatiefnemers;
2. Omwonenden;
3. College van burgemeester en wethouders van Meierijstad.
Kernboodschap
Informatieverstrekking over de uitspraak in het kader van de omschreven hoger
beroepsprocedure.
Voorgeschiedenis
Op 14 december 2017 is door de gemeenteraad besloten de verklaring van geen bedenkingen te
weigeren waardoor geen verdere medewerking kon worden gegeven aan de afgifte van een
omgevingsvergunning voor de nieuwvestiging van het vleesvarkensbedrijf aan de Lieshoutseweg
in Nijnsel. Vervolgens heeft het college de omgevingsvergunning geweigerd op 15 december
2017. Tegen dit weigeringsbesluit is beroep ingesteld bij de Rechtbank.
Op 7 december 2018 is de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant gepubliceerd naar
aanleiding van het ingestelde beroep tegen de weigering. Tegen deze uitspraak is hoger beroep
ingesteld door bovengenoemde 3 partijen.

Op 30 september 2020 is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak
gedaan op de hoger beroepen naar aanleiding van de vermelde uitspraak van de rechtbank.
Hierbij is tevens betrokken het ingediende beroep tegen de weigering van Gedeputeerde Staten
van 9 juli 2018 om ontheffing te verlenen van de stalderingsregeling als bedoeld in de
Verordening ruimte.
Hoger beroep
Voor de overwegingen van de Afdeling Bestuursrechtspraak ten aanzien van de procedure en de
aangevoerde beroepsgronden wordt verwezen naar de uitspraak die als bijlage bij deze
raadsinformatiebrief is gevoegd.
Kern van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak d.d. 30 september 2020.
 De ingestelde hoger beroepen zijn ongegrond verklaard.
 Ons college heeft de omgevingsvergunning terecht geweigerd wegens strijd met de
provinciale stalderingsregeling.
 De aangevallen uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 23 november 2018,
gepubliceerd op 7 december 2018, is bevestigd met verbetering van de gronden waarop
deze rust. Zie hiervoor de rechtsoverwegingen 6, 10.5 en 12 van de uitspraak.
 Vanwege de aangehaalde weigeringsgrond (staldering) is de behandeling van de overige
aangevoerde beroepsgronden ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid van het
project en de voorhanden zijnde alternatieve bedrijfslocaties achterwege gebleven.
Vervolg
Overleg
Eerder is aangegeven dat gemeente Meierijstad bereid is gezamenlijk met de ondernemers een
verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor vestiging van een varkenshouderij op een
bestaande locatie.
Voor een overleg tussen de portefeuillehouder en de aanvragers is voor begin november een
afspraak gemaakt.
Overigens is inmiddels bekend dat de initiatiefnemers een bedrijfslocatie voor het houden van
varkens binnen Meierijstad hebben verworven.
Bijlage(n)
Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 30 september 2020.
Ter inzage documenten
n.v.t.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
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De burgemeester,
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