
 

Ons nummer: O22.001894 

*O22.001894 
 

Informatie raad/mededeling college 
Onderwerp Hemelumer hoeve 
Commissie Doarp, Stêd en Omkriten 
Collegebesluit d.d. 14 oktober 2022 
Portefeuillehouder Bauke Dam 
Team Ondersteuning en Advies 
Adviseur Reinder Boersma 
 
Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college 
 
 

Collegebesluit 

1. De gemeenteraad middels bijgesloten actieve informatie op de hoogte te brengen van de 
uitspraak van de Raad van State inzake de Hemelumer hoeve.

Toelichting/achtergrond 

De varkenshouderij op het perceel De Soal 4 te Hemelum (de Hemelumer hoeve) wil uitbreiden en 
heeft hier een bestemmingsplan voor laten opstellen. Op 4 april 2019 heeft uw raad (voor de eerste 
keer) geweigerd dit bestemmingsplan vast te stellen. Dit raadsbesluit is naar aanleiding van een 
ingesteld beroep door het bedrijf door de Raad van State bij uitspraak van 24 maart 2021 
vernietigd. De Raad van State was van mening dat de weigering om mee te werken niet goed was 
gemotiveerd. De Raad van State gaf in deze uitspraak ook de opdracht mee om binnen 20 weken 
een nieuw besluit te nemen op het verzoek om het bestemmingsplan vast te stellen. 
 
In de raadsvergadering van 7 juli 2021 is besloten om (voor de tweede keer) het bestemmingsplan, 
waarin de uitbreidingsmogelijkheden voor de Hemelumer hoeve zijn opgenomen, niet vast te 
stellen. Ook hiertegen is beroep ingesteld door het bedrijf. 
 
Op 12 oktober 2022 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in deze (tweede) beroepszaak.  
In deze uitspraak wordt het door het bedrijf ingestelde beroep ongegrond verklaard. Dat betekent 
dat uw besluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan in stand blijft. De Raad van State is 
van mening dat uw raad het behoud van de landschappelijke kwaliteiten (weidsheid en openheid 
landschap) als weigeringsgrond heeft kunnen hanteren. Omdat dit argument voldoende is voor de 
weigering om mee te werken, gaat de Raad van State inhoudelijk niet meer in op de andere door u 
gehanteerde argumenten om niet mee te werken (waaronder geur). 
 
Conclusie is dat het beoogde nieuwbouwplan van de Hemelumer hoeve, zoals dit in het 
aangeleverde conceptbestemmingsplan was uitgewerkt, niet kan doorgaan. Door de uitspraak van 
de Raad van State is deze procedure ten einde gekomen.  

Bijlage(n) 

Uitspraak Raad van State 12 oktober 2022. 
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