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Verslag STAB (bestemmingsplan ‘Buitengebied, Tweekarspelenweg 3 Blijham’

Inleiding
In verband met het beroep tegen het bestemmingsplan ‘Buitengebied,
Tweekarspelenweg 3 Blijham’ heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) als deskundige benoemd om
een onderzoek in te stellen.
Het onderzoek houdt verband met de door de heer Verweij ingediende passende
beoordeling en heeft betrekking op de beantwoording van de volgende vragen:
1. Is de gehanteerde methodiek/norm voor de beoordeling van de weidegang van
melkvee geschikt om de gevolgen voor het beweiden bij een passende beoordeling
voor dit bestemmingsplan vast te stellen en, indien dat het geval is, is de methodiek
in deze zaak juist toegepast?
2. Kan bij een passende beoordeling van de gevolgen van dit bestemmingsplan volstaan
worden met het beoordelen van de gevolgen van de stalemissie conform de Rav-code
voor stallen die uitgaan van het beweiden van vee?
Verslag STAB
In bijgevoegd verslag beantwoordt de STAB de vragen – kort gezegd – als volgt:
1. De gehanteerde methodiek/norm geeft hooguit een indicatie van de emissie en is in
zoverre, met enige armslag, toepasbaar. Die methodiek/norm voor de beoordeling
van de weidegang is in deze zaak echter niet juist toegepast.
2. Bij een passende beoordeling van de gevolgen van dit bestemmingsplan kan niet
volstaan worden met het beoordelen van de gevolgen van de stalemissies conform
de Rav-codes voor stallen die uitgaat van het beweiden van vee.

Vervolg
Tegen het conceptverslag van de STAB hebben wij een reactie ingediend. Deze reactie
gaf de STAB geen aanleiding om het verslag aan te passen. Wij zullen – voor 6 mei – onze
reactie als zienswijze tegen het definitieve verslag bij de Raad van State indienen. De
kans dat daarmee de conclusies van de STAB anders worden, achter wij echter niet
groot.
Na 6 mei zal de Raad van State de zaak weer oppakken en – al dan niet na een nieuwe
hoorzitting – een uitspraak over het beroep doen.

