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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 7 oktober 2019 hebben wij gesproken over de problematiek die is ontstaan door de 
zgn. PAS uitspraak rondom het beweiden en bemesten. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten om het College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten een 
brief te sturen om deze problematiek onder de aandacht te brengen met het verzoek om het beleid niet 
verder te wijzigen dan wel nieuw beleid vast te stellen totdat er landelijk een oplossing is 
 
Toelichting 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft een partiële herziening van de Omgevingsverordening 
voorbereid, welke reeds ter inzage heeft gelegen en voor besluitvorming voor ligt bij Provinciale Staten. De 
besluitvorming hierover is gepland in oktober 2019. 
 
De voorgestelde wijziging is in lijn met de uitspraak van de Raad van State. Op 29 mei 2019 heeft de Raad 
van State twee uitspraken gedaan over het PAS. In een van die uitspraken heeft de Raad van State 
overwogen dat een generieke vrijstelling, zoals die in de Omgevingsverordening is opgenomen, in strijd is 
met Europese regelgeving en daarmee onverbindend is. Daarmee is vanaf dat moment het beweiden en 
bemesten weer een vergunningplichtige activiteit geworden. 
 
Het college van Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor om de Omgevingsverordening aan te 
passen, omdat er geen rechten meer kunnen worden ontleend aan de vrijstelling die hierin was opgenomen. 
 
De omgevingsverordening wordt daarmee in lijn met de zgn. PAS uitspraak gewijzigd. Het is echter wenselijk 
om zowel bij het college van Gedeputeerde Staten als ook bij Provinciale Staten onder de aandacht te 
brengen dat nieuw beleid dan wel verdere wijzigingen van het beleid niet wenselijk is totdat er landelijk een 
oplossing is omtrent de problematiek van beweiden en bemesten. 
 
Een kopie van deze brief die wij hebben verstuurd is opgenomen bij deze raadsbrief. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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