
1

Van: @prvlimburg.nl>
Verzonden: vrijdag 3 februari 2023 15:57
Aan:
Onderwerp: Uitspraak handhavingszaken beweiden en bemesten: nagaan feitelijk gebruik 

referentie situatie bedrijf BV in de gemeente Weert
Bijlagen: Planologische gegevens perelen  BV.xlsx

Geachte 

 

Zoals bij u reeds bekend, heeft  namens MOB en Leefmilieu Nijmegen een 

handhavingsverzoek ingediend bij de Provincie Limburg gericht tegen het bedrijf  BV, 

Hushoverheggen 2a te Weert wegens het weiden van vee en het bemesten van landbouwgrond zonder toereikende 

Wnb vergunning.  

 

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling besloten dat het weiden van vee en het bemesten van gronden gezien moeten 

worden als een activiteit die niet zonder meer kan worden vrijgesteld van de vergunningsplicht.   

Landelijk is men in navolging van de eindconclusies van de Commissie Remkes in 2020 aan de slag gegaan een 

algemene lijn te bepalen hoe om te gaan met beweiden en bemesten. Voor wat betreft de lijn inzake het beweiden is 

in april 2020 een uniforme lijn vastgesteld die landelijke wordt gevolgd. De Uniforme lijn voor wat betreft bemesten is 

in juli 2020 vastgesteld.  

 

Aan de hand van deze uniforme lijn en het reeds door u aangeleverde overzicht (zie: Excel bijlage) waarin per bedrijf, 

per perceel staat aangegeven wat het planologisch regime was en is, hebben wij het handhavingsverzoek van MOB 

afgewezen. Tegen deze afwijzing is wederom beroep ingesteld door MOB. In beroep heeft de rechtbank Limburg 

bepaald dat de landelijke redeneerlijn op deze manier niet houdbaar is en dat GS van Limburg nader onderzoek 

moeten doen en inzichtelijk moeten maken wat de gevolgen zijn van het weiden van vee en het bemesten van de 

percelen.  

Om hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven, dienen GS van Limburg de lijn te volgen die de Afdeling 

op 21 december 2022 in haar uitspraak naar voren heeft gebracht.  

 

Uitspraak Afdeling 21 december 2022 

Op 21 december 2022 heeft de Afdeling uitspraak gedaan in de 16 handhavingszaken beweiden en bemesten (die 

dateren van 2018). Een aantal percelen waar deze uitspraak betrekking op heeft liggen binnen uw gemeente.    

De afdeling heeft het door GS ingestelde hoger beroep gegrond verklaard, maar heeft ook aangegeven dat er nader 

onderzoek moet worden gedaan. Dit onderzoek betreft: 

1. Het nagaan van het feitelijk gebruik van het perceel of de referentiedatum (10 juni 1994). 

2. Het nader bekijken van de percelen die onder het omgevingsrecht vallen. Dit is niet het geval voor de 

percelen van  BV binnen uw gemeente. 

 

Vaststellen feitelijk gebruik 

Het feitelijke gebruik van alle percelen van de 4 genoemde bedrijven, op de referentiesituatie voor beweiden en 

mesten kan aan de hand van de volgende stappen worden vastgesteld: 

 luchtfoto’s uit die tijd,  

 of informatie uit het kadaster,  

 of een schriftelijke verklaring van de gemeente. 

 

Vraagstelling aan u 

Wij verzoeken u om voor de percelen van de 4 benoemde bedrijven het feitelijk gebruik op de referentiesituatie voor 

beweiden en bemesten vast te stellen (zie bijgevoegde Excell bestanden). 
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Als er geen luchtfoto’s of andere informatie van de periode rondom 10 juni 1994 bij u gemeente aanwezig zijn dan is 

het geven van een schriftelijke verklaring van agrarisch gebruik op die datum voldoende, zoals u ook gedaan heeft bij 

de verklaring van het feitelijk gebruik bij percelen binnen uw gemeente bij de behandelde pilotzaken beweiden en 

bemesten. 

 
In verband met een tijdige besluitvorming is het noodzakelijk uiterlijk 25 februari 2023 antwoord te krijgen op 
bovenstaande vraag.  
Wij begrijpen dat deze vraag mogelijk veel tijd van u vergt. Als wij u bij de beantwoording van onze vraag ergens mee 
kunnen helpen, horen wij dat graag.  
Mijn contactgegevens staan hieronder vermeld. Alvast hartelijk dank voor alle moeite.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Toezichthouder 
 
Cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving  

@prvlimburg.nl 
Kijk ook op www.limburg.nl of abonneer op onze nieuwsbrieven 
 

 
 
 




