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Geacht college, 

In bovengenoemde e-mail heeft u ons de mogelijkheid geboden om te reageren op het 

voorontwerpbestemmingsplan "Trechtweg ongenummerd te Cothen" van uw gemeente. Mede namens de 

andere provinciale afdelingen merk ik het volgende op. 

I. Het provinciaal beleid 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is primair neergelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS; 

voorheen Streekplan Utrecht 2005-2015). 

In de provinciale Beleidslijn nieuwe Wro (vastgesteld door Provinciale Staten op 23 juni 2008) zijn de 

provinciale ruimtelijke belangen benoemd, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Om deze 

belangen te borgen en te realiseren wordt zo nodig het instrumentarium uit de Wro ingezet. 

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2009 (PRV), die op 24 december 2009 in 

werking is getreden, zijn algemene regels opgenomen over de inhoud, toelichting of onderbouwing van 

onder meer bestemmingsplannen. Hiermee is beoogd de provinciale belangen te laten doorwerken naar 

het gemeentelijke niveau. 

Bij de beoordeling van uw voorontwerpbestemmingsplan heb ik mij vooral gebaseerd op eventuele 

strijdigheden met de provinciale ruimtelijke belangen. 

II. Planbeoordeling 

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een nieuw agrarisch bouwvlak te realiseren ten behoeve van de 

vestiging van een fruitteeltbedrij f op een perceel tussen de nummers 4 en 6 aan de Trechtweg te Cothen. 

Zoals in de plantoelichting wordt aangegeven, gaat het in dit geval om een fruitteeltbedrijf dat al sinds 

1997 wordt geëxploiteerd. Het bedrijf beschikt niet over een eigen vestigingslocatie. Voor de opslag van 

fruit, materialen en machines wordt momenteel gebruik gemaakt van een schuur aan de Wijkersloot in 

http://www.provincie-utrecht.nl
mailto:Frans.Assmann@Provincie-Utrecht.nl


provincie i\Utrecht 
Cothen, die echter niet meer voldoet aan de eisen van een doelmatige bedrijfsvoering en op termijn zal 
moeten worden verlaten. Voor de continuïteit van het uitgeoefende fruitteeltbedrij f en met het oog op een 
doelmatige bedrijfsvoering is een eigen bedrijfslocatie benodigd, waar de noodzakelijke 
bedrijfsbebouwing (schuur + bedrijfswoning) kan worden gerealiseerd. Aangezien de initiatiefnemer aan 
de Trechtweg in Cothen over een aaneengesloten oppervlakte grond van 9,5 ha (4 ha in eigendom en 5,5 
ha pacht) beschikt, wordt hier een (nieuw) agrarisch bouwvlak voor het bedrijf voorgestaan. 

Het bestemmingsplan geeft ten aanzien van de volgende aspecten aanleiding tot het plaatsen van 

opmerkingen. 

In de op 21 september 2009 door Provinciale Staten vastgestelde Teksten Structuurvisie gerelateerd aan 

het Provinciaal Belang (beleidsneutrale omzetting Streekplan 2005-2015; sinds 1 juli 2008 Structuurvisie) 

is in hoofdstuk 7.6 (Land- en tuinbouw) onder het kopje Nieuwvestiging duidelijk en expliciet uiteengezet 

dat wij zeer terughoudend staan tegenover nieuwvestiging van land- en tuinbouwbedrijven en 
hieraan alleen meewerken bij een duidelijk aantoonbare meerwaarde. De argumentatie voor deze 

terughoudendheid is dat er voldoende locaties van stoppende landbouwbedrijven vrijkomen en dat 

nieuwvestiging (in de vorm van nieuwe bouwpercelen) tot verdere verstening van het landelijk gebied 

leidt. Toekenning van nieuwe agrarische bouwvlakken moet in beginsel dan ook als strijdig met het 

provinciaal ruimtelijk beleid worden aangemerkt. 

Uit de in de plantoelichting opgenomen onderbouwing voor de voorgestane ontwikkeling blijkt op geen 
enkele wijze dat de initiatiefnemer serieus geprobeerd heeft om gebruik te maken van een vrijkomende 
bestaande bedrijfslocatie. Dit klemt in dit geval des te meer, omdat in het onderhavige gebied regelmatig 
sprake is van de beëindiging van een agrarisch bedrijf. Vooral aan de Trechtweg hebben zich zeer recent 
enkele bedrijfsbeëindigingen voorgedaan, waarbij gebruik is/wordt gemaakt van de zogenoemde ruimte 
voor ruimte regeling. Dit betekent dat enerzijds agrarische bouwvlakken worden omgezet in 
(burger)woonbestemmingen, terwijl er anderzijds in dit geval juist een extra (nieuw) agrarisch bouwvlak 
moet worden gerealiseerd. Dit werpt op zijn minst nadrukkelijk de vraag op in hoeverre u dergelijke 
aanvragen zonder meer wil (blijven) faciliteren dan wel zo adequaat mogelijk wil gaan proberen 
dergelijke ontwikkelingen enigszins (bij) te sturen. 

In het advies van de Agrarische beoordelingscommissie wordt vermeld dat de keuze van de 
initiatiefnemer voor een nieuw bouwblok gebaseerd is op de financiële overweging dat nieuwbouw op 
onbebouwde grond goedkoper is dan op een bestaand bouwperceel vanwege de (hoge) verwervingskosten 
en sloopkosten. Dit soort financiële overwegingen behoren naar mijn opvatting echter ondergeschikt te 
zijn aan het principe van een zorgvuldig ruimtegebruik en een goede ruimtelijke ordening. 
In dit verband teken ik aan dat het de initiatiefnemer reeds bij de koop (4 ha) en pacht (5 ha) van de 
percelen aan de Trechtweg bekend was dat er geen agrarisch bouwblok bij zat. De initiatiefnemer heeft 
met andere woorden bewust percelen grond gekocht/gepacht en is dan ook zelf verantwoordelijk om een 
oplossing te vinden voor de exploitatie daarvan. Aan de aankoop van 4 ha landbouwgrond kan met andere 
woorden niet zonder meer het recht worden ontleend om hier ook een bouwblok te realiseren. 

LTO Noord Advies stelt in de ruimtelijke onderbouwing voor de voorgestane ontwikkeling op pagina 12 

van de plantoelichting ten onrechte dat de vestiging van een nieuw fruitteeltbedrijf een versterking 

betekent van het fruitteeltgebied. Inplaatsing van een nieuw fruitteeltbedrijf is juist ongunstig voor de 
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landbouwstructuur, omdat hierdoor de schaalvergroting en efficiëntieverbetering van omringende 
bedrijven belemmerd wordt. 
Overigens wordt op pagina 12 van de plantoelichting ook ten onrechte gesteld dat het bestemmingsplan in 
overeenstemming is met het provinciaal ruimtelijk beleid, aangezien hierbij voorbij wordt gegaan aan het 
provinciale beleidsuitgangspunt om zeer terughoudend om te gaan met de nieuwvestiging van land- en 
tuinbouwbedrijven teneinde verdere verstening van het landelijk gebied zoveel mogelijk te voorkomen 
(zie hiervoor). In dit verband merk ik volledigheidshalve op dat in de huidige PRV geen expliciete 
(verbods)bepalingen zijn opgenomen omtrent (nieuwe) agrarische bouwpercelen, zodat op dit punt 
feitelijk een formele grondslag ontbreekt voor de inzet van het wettelijk instrumentarium uit de Wro in 
het verdere bestemmingsplanproces. In de momenteel in ontwikkeling zijnde nieuwe PRV (die naar 
verwachting eind 2012/begin 2013 zal worden vastgesteld) zullen dergelijke bepalingen overigens wél 
expliciet worden opgenomen. 

Vanuit landschappelijk oogpunt worden voorts nog de volgende kritische kanttekeningen geplaatst. 

In de plantoelichting ontbreekt het relevante rijksbeleid. Hier zou de ligging in het Nationaal Landschap 
Rivierengebied aangegeven moeten worden. Hieruit vloeit voort dat aangetoond moet worden dat de 
kernkwaliteiten van dit Nationaal Landschap niet aangetast worden. Wél genoemd wordt overigens de 
Structuurvisie Nationale Landschappen van de provincie Utrecht. 

In het Nationaal Landschap wordt toevoeging van nieuwe bebouwing in beginsel zo min mogelijk 
toegestaan. Echter, in dit geval is sprake van een gebied waar de fruitteelt belangrijk is voor het landschap 
en dat kan inhouden dat noodzakelijke ontwikkelingen in die richting mogelijk toch doorgang moeten 
kunnen vinden. De betrokken locatie is bovendien gesitueerd een gebied dat in de PRS is aangeduid als 
Landelijk Gebied 2. 

Indien - deugdelijk onderbouwd - toch een nieuw agrarisch bouwperceel wordt toegestaan, moet vanuit 
landschappelijk oogpunt gezocht worden naar het creëren van een zo compact mogelijk boerenerf. 
Woonhuis en loods/koelcel moeten dan ook zo dicht mogelijk tegen de weg liggen of (als een compact 
cluster) verder in het land worden gesitueerd (zie provinciale kwaliteitsgids Rivierengebied -> Kromme 
Rijn). Een rechthoekig perceel past prima in het landschap. Keuze voor een andere vorm (zoals in het 
onderhavige geval) moet in ieder geval goed beargumenteerd worden. Ook moet ervoor gewaakt worden 
dat het perceel niet onnodig groot wordt (bijvoorbeeld door het vele groen tussen woning en loods). 
De erfinrichting moet vooral gericht zijn op de omzoming van het erf. Het gaat meer om de structuren in 
het landschap dan om een enkele boom en een heg op het erf. Ook de loods/koelcel moet goed ingepast 
worden, welke inpassing vooralsnog lijkt te ontbreken. Een robuuste groene inpassing van het totale erf 
en voldoende aandacht voor kavelgrensbeplanting in de omgeving (inclusief windsingels van streekeigen 
soorten) worden vanuit landschappelijk oogpunt van groot belang bevonden. 

III. Conclusie 

Behalve de hiervoor genoemde kritische opmerkingen en kanttekeningen geeft het plan vanuit de optiek 

van het provinciaal belang verder géén aanleiding tot nadere opmerkingen. 

Ik verzoek u met klem om in het verdere planproces op adequate wijze aan de geplaatste opmerkingen 
tegemoet te komen, aangezien deze voortkomen uit het door Provinciale Staten vastgestelde provinciaal 
ruimtelijk beleid. 
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Wanneer u nog vragen heeft of een nadere toelichting wenst op deze reactie, dan kunt u contact opnemen 

met de heer F. Assmann van het team Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkelingen. De contactgegevens 

vindt u in het briefhoofd. 

f. W.G. Takken 
Teamleider Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkelingen 
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Bijlage(n) 

Geachte heer Zwaan, 

U hebt ons, in het kader van het overleg artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, het 
voorontwerpbestemmingsplan "Trechtweg ongenummerd" te Cothen gestuurd. In het proces van de 
watertoets voor ruimtelijke plannen wordt in dit stadium een wateradvies van de waterbeheerder 
verlangd. In deze brief geven wij u ons advies. Wij baseren ons advies op de informatie die wij 
ontvingen van u op 11 januari 2012 en op basis van een telefoongesprek tussen mevrouw De Jong 
van het waterschap en u op 1 februari 2012. 

Onze conclusie 
Wij adviseren positief over het plan, mits u de onderstaande opmerkingen verwerkt in het ontwerp 
bestemmingsplan. Het plan voldoet namelijk aan onze belangrijkste minimale voorwaarde: "het 
standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de 
waterhuishouding mag ontstaan. In het kort gaat het om: 
• Er vindt geen uitbreiding van het areaal fruitteelt plaats. 
• Door de infiltratie van hemelwater vanaf het verhard oppervlak vindt er geen versnelde afvoer 

naar oppervlaktewater plaats. 

Wateradvies 
Op basis van de toelichting, regels en de plankaart is ons een aantal onderdelen opgevallen die wij 
onder de aandacht willen brengen en graag gewijzigd willen zien: 

1. Infiltratie van hemelwater 
In het eerdergenoemde telefoongesprek heeft u aangegeven dat er infiltratie van hemelwater plaats 
zal gaan vinden. Dit staat nu in de toelichting enkel genoemd bij de beschrijving van het advies van 
het waterschap. 
Wij verzoeken u in de waterparagraaf expliciet aan te geven dat er (ruimte en 
voorzieningen voor) infiltratie van hemelwater wordt gerealiseerd. 
Op deze manier geeft u aan op welke wijze het hemelwater vanaf het verharde 
oppervlak wordt verwerkt 

Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden. 

1 

Poldermolen 2 

Postbus 550 

3990 GJ Houten 

T (030) 634 57 00 

F (030) 634 59 99 

post@hdsr.nl 

www.destichtserijnlanden.nl 
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Toelichting: Het waterschap hanteert bij een toename van verhard oppervlak de trits "vasthouden, 
bergen, afvoeren". Dit betekent dat, indien de bodemgesteldheid het toelaat, u het hemelwater 
infiltreert (vasthouden). Zoals aangegeven in de toelichting heeft dit inderdaad de voorkeur van het 
waterschap. 

Indien infiltratie niet of gedeeltelijk mogelijk is, zal er versnelde afvoer van hemelwater plaatsvinden. 
Vanuit onze Keur is dit verboden, tenzij compenserende maatregelen worden getroffen. 
Compensatie kan plaats vinden door het graven van waterberging. Wij vragen u om dit in het 
bestemmingsplan technisch mogelijk te maken. Zie punt 2. 

2. Plans/oorschriften 
Wij vragen u in de planregels (doeleindenomschrijving) op te nemen dat de doeleinde water mogelijk 
is in de bestemming Agrarisch. Zo is het graven of handhaven van water op gronden met deze 
bestemming mogelijk, tenzij een Watervergunning is verkregen van het waterschap. 

Tot slot 
Wij gaan ervan uit dat u ons blijft betrekken in het vervolgproces. Tevens verzoeken wij u ons te 
infomeren over de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan. 
Wij verzoeken u de initiatiefnemer te wijzen op onze Watervergunning, indien hemelwater wordt 
afgevoerd naar oppervlaktewater. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw V. de Jong. U bereikt haar via 
telefoonnummer (030) 634 58 89 of e-mail watertoets@hdsr.nl. 

Met vriendelijke groet, 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
namens hen, 

7 f-

ir. C.J.M, van Vliet 
hoofd afdeling Planvorming & Advies 

2 -
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Trechtweg ong 

 

 

Vooroverlegreactie provincie 

15 februari 2012 

 

Vooroverlegreactie provincie 

De provinciale structuurvisie geeft aan dat de provincie zeer terughoudend staat tegenover 

nieuwvestiging van land- en tuinbouwbedrijven en hieraan alleen meewerken bij een 

duidelijk aantoonbare meerwaarde. 

 

In paragraaf 7.6 van de Structuurvisie staat het volgende. 

“Wij staan zeer terughoudend tegenover nieuwvestiging van land- en tuinbouwbedrijven en 

werken hieraan alleen mee bij een duidelijk aantoonbare meerwaarde. Serieuze initiatieven 

voor het starten van een land- of tuinbouwbedrijf kunnen meestal gebruikmaken van 

bestaande bedrijven die vrij komen.” 

 

Niet onderbouwd is in hoeverre de aanvrager zich heeft ingespannen een bestaand bouwvlak 

te verwerven. De provincie geeft aan dat bij de afweging tussen vestiging op een bestaand 

bouwvlak of realisatie van een nieuw bouwvlak financiële argumenten ondergeschikt dienen 

te zijn aan ruimtelijke argumenten.   

 

Beantwoording gemeente 

Het bestemmingsplan Buitengebied 2003; herziening 2009 geeft een wijzigingsbevoegdheid 

voor nieuwe bouwvlakken. Daarin zijn een aantal voorwaarden genoemd voor nieuwe 

bouwvlakken. Deze voorwaarden vormden een kader voor beoordeling van het verzoek van 

de Trechtweg ong door de gemeente. 

In de wijzigingsbevoegdheid is niet opgenomen dat onderzocht moet worden of gebruik kan 

worden gemaakt van een bestaand bouwvlak. Het is voldoende dat wordt aangetoond dat 

de beoogde bedrijfsactiviteiten een nieuw agrarisch bouwvlak noodzakelijk maken. 

Het bestemmingsplan is vastgesteld op 20 april 2010. In de vooroverlegreactie over het 

voorontwerpplan nog in de zienswijze over het ontwerpplan is door de provincie 

aangegeven dat deze voorwaarde aan de wijzigingsbevoegdheid verbonden zou moeten 

worden. Daaruit concluderen wij dat de provincie indertijd geen bezwaar had tegen de 

vestiging van nieuwe bouwvlakken. 

 

Ons inziens spelen financiële argumenten wel degelijk een rol bij de beoordeling of 

verwerving van een nieuw bouwvlak haalbaar is. Zoals in het Abc advies wordt betoogd is 

het onmogelijk een voor een fruitteeltbedrijf passend bouwvlak te verwerven. Dit betekent 

dat op een eventueel te verwerven bouwvlak bestaande niet bruikbare bedrijfsbebouwing 

moet worden gesaneerd, het erf volledig moet worden heringericht en nieuwe 

bedrijfsbebouwing moet worden opgericht. Dit brengt zodanige investeringen met zich mee 

dat bedrijfsvestiging hiermee feitelijk onmogelijk wordt. 

 

Beantwoording LTO, Inspanningen  

Ondernemer heeft een fruitteeltbedrijf sinds 1997 en heeft dit inmiddels uitgebreid tot circa 18 ha. 

De kavel aan de Trechtweg heeft een oppervlak van circa a 9,5 ha. op dit moment is 4 ha eigendom 

van de initiatiefnemer. Bij aankoop van de kavel en het pachten ven het perceel zijn afspraken 



gemaakt om het gehele perceel op termijn over te nemen. De initiatiefnemer verwacht dat hij op 

korte termijn (2012) het gepachte perceel aan de Trechtweg in eigendom zal verwerven.  

De initiatiefnemer huurt een schuur aan de Wijkersloot nr 7. Deze schuur is te klein om de benodigde 

bedrijfsmaterialen op een adequate manier op te slaan. Een gedeelte van de materialen staat 

noodgedwongen buiten. Vanwege een doelmatige  landbouwkundige bedrijfsvoering is een eigen 

bedrijfslocatie noodzakelijk. Ook de stichting  ABC heeft dit geconcludeerd in haar advies van 25 

augustus 2011. 

Vanwege de huidige bedrijfsstructuur is de initiatiefnemer  genoodzaakt om het geoogste fruit 

grotendeels direct afland te verkopen. Voor een goede verwaarding is het wenselijk om het product 

tijdelijk te kunnen opslaan. Hiervoor wil de initiatiefnemer op termijn eigen koelcellen realiseren. 

Sinds de oprichting van zijn bedrijf (1997) is de initiatiefnemer op zoek naar een eigen bedrijfslocatie. 

De locatie Wijkersloot 7 zal niet worden verkocht aan derden bovendien is aangegeven dat de schuur 

slecht tijdelijk gehuurd kan worden.  

Vanaf de aankoop van het perceel aan de Trechtweg is gezocht naar mogelijkheden voor het 

realiseren van een eigen bedrijfslocatie in de buurt van de teeltpercelen. In de directe omgeving van 

het bedrijf zijn geen passende agrarische bouwpercelen voorhanden. De eigenaren van de agrarische 

locaties willen meestal op hun boerderij blijven wonen en kiezen er voor om de bij de boerderij 

behorende grond te ver huren en op termijn te verkopen.  

Bij de aankoop van een compleet agrarisch bedrijf moeten ook de aanwezige (vee)opstallen worden 

overgenomen. Het aanpassen van de opstallen aan de eisen die worden gesteld aan een doelmatige 

exploitatie van een fruitteelt bedrijf is meestal niet mogelijk. Op dergelijke locaties moeten eerst de 

gebouwen worden gesloopt om efficiënte bedrijfsgebouwen te realiseren. De laatste jaren hebben 

eigenaren de mogelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen in te zetten voor nieuwe woonfuncties. 

Hierdoor kiezen gestopte ondernemers er voor om te blijven wonen en een nieuwe kavel te 

realiseren voor naaste familie  of te verkopen aan derden. Locaties die aangeboden worden voor 

woonfuncties zijn meestal te duur voor een normale agrarische bedrijfsexploitatie.  In de omgeving 

van het bedrijf zijn recentelijk  enkele  locaties  omgevormd naar “wonen”. Gelet op de 

bovenstaande argumenten is verklaarbaar dat het de initiatiefnemer niet is gelukt om een 

vrijkomend agrarisch bouwperceel te verwerven. 

 

De initiatiefnemer heeft aan Makelaardij, Schep Registergoed BV te Oud-Beijerland gevraagd om 

mee te zoeken naar een geschikt perceel om een bedrijfslocatie te vestigen. De initiatiefnemer doet 

al geruime tijd zaken met de heer Schep. Een gedeelte van de gronden die nu eigendom zijn van de 

initiatiefnemer zijn in het verleden aangekocht via de heer Schep. De opdracht om uit te kijken naar 

een geschikte vestigingslocatie voor de exploitatie van het fruitteeltbedrijf loopt al vanaf 2005. 

De heer Schep heeft onlangs nogmaals aangegeven dat er op dit moment in de omgeving van de 

Trechtweg geen agrarisch bedrijf te koop staat dat geschikt is voor het vestigen van het bedrijf van 

de initiatiefnemer. 

Wel is aan de Trechtweg 9 een bedrijf te koop aangeboden. De eigenaar heeft er voor gekozen om de 

gronden los van de het bouwperceel te verkopen. Het bouwperceel is verkocht voor  het realiseren 

van reguliere woningen.  Overige  locaties die de laatste jaren voor ‘rood voor rood’ verkocht zijn 

gelegen aan de Wijkersloot. De initiatiefnemer is bekend met de verkochte locaties  maar heeft die 

om bovengenoemde redenen deze locaties niet kunnen verwerven. 

 

Vooroverlegreactie provincie 

De provincie vraagt zich hoe de gemeente in de toekomst wil omgaan met aanvragen voor 

nieuwe bouwvlakken. 

 

Beantwoording gemeente 

De gemeente wil in 2013 een nieuw bestemmingsplan Buitengebied vaststellen. De 

algemene uitgangspunten voor dit bestemmingsplan zijn vastgelegd in een Nota van 



uitgangspunten. Deze heeft in het najaar van 2011 ter inzage gelegen en wordt naar 

verwachting in maart 2012 door de raad vastgesteld. In de Nota is geen beleid voor nieuwe 

bouwvlakken geformuleerd. Dit betekent dat wij niet voornemens zijn een 

wijzigingsbevoegdheid voor nieuwe bouwvlakken in het nieuwe bestemmingsplan op te 

nemen. Daarbij sluiten wij aan op de voorontwerp provinciale structuurvisie die nieuwe 

bouwvlakken uitsluit. 

 

Zolang het huidige bestemmingsplan van kracht is zullen wij aanvragen beoordelen op grond 

van de voorwaarden zoals genoemd in ons vigerende bestemmingsplan. 

 

 

Vooroverlegreactie provincie 

Betwijfeld wordt of de vestiging van het fruitteeltbedrijf een versterking van de sector 

inhoudt omdat hierdoor de schaalvergroting en efficiëntieverbetering van omringende 

bedrijven belemmerd wordt.  

 

 

Beantwoording LTO 

 

Op blz 12 van de toelichting wordt aangegeven dat fruitteelt van oudsher voorkomt in dit gebied en 

als zodanig  kan worden beschouwd als passend in dit gebied. De projectlocatie  ligt in een 

concentratiegebied voor fruitteelt. Juist de concentratie van bedrijven maakt het mogelijk dat een 

sector zich sterker kan ontwikkelen. Door de concentratie van bedrijven kan kunnen de ondernemers 

gezamenlijk initiatieven ontwikkelen, zoals scholing en kennisoverdracht. Voor  toeleverende 

bedrijven is het aantrekkelijk om zich te vestigen in de nabijheid van een ondernemrscluster. Ook in 

andere agrarische sectoren is bewezen dat concentratie van bedrijven leidt tot versterking van de 

sector , bijvoorbeeld glastuinbouw en intensieve veehouderij. Vanuit dat oogpunt draagt 

nieuwvestiging van het bedrijf bij aan het versterken van de sector.  

De initiatiefnemer heeft  een fruitteeltbedrijf zonder eigen vestigingslocatie. Het kunnen beschikken 

over een eigen bedrijfslocatie is noodzakelijk voor het voortbestaan van het bedrijf op de 

middellange termijn.  Door de nieuwe bedrijfslocatie neemt de concurrente op de grondmarkt niet 

toe. Het bedrijf is fysiek al aanwezig in het gebied en voor het realiseren van de vestigingslocatie 

worden geen nieuwe gronden aangekocht.De nieuwe bedrijfslocatie  vormt geen belemmering voor 

de schaalvergroting  en efficiëntieverbetering van omringende bedrijven.  

 

 

Vooroverlegreactie provincie 

Al met al concludeert de provincie dat de nieuwvestiging niet in overeenstemming is met het 

provinciaal beleid. 

 

Beantwoording gemeente 

De provincie stelt zich terughoudend op bij nieuwvestiging van land- en tuinbouwbedrijven. 

Dit betekent niet dat nieuwvestiging onmogelijk is. De gemeente denkt dat voldoende is 

aangetoond dat het in dit specifieke geval gaat om een volwaardig agrarisch bedrijf waar 

aantoonbaar behoefte bestaat aan een nieuw agrarisch bouwvlak. 

 

Vooroverlegreactie provincie 

In de plantoelichting ontbreekt rijksbeleid met name de ligging binnen het Nationaal 

landschap rivierengebied zou aangegeven moeten worden. 



 

Gestreefd moet worden naar een compact erf waarbij bebouwing wordt geconcentreerd. De 

voorkeur gaat uit naar een rechthoekig erf. De erfinrichting moet vooral gericht zijn op de 

omzoming van het erf. 

 

 

Beantwoording gemeente 

LTO: Paragraaf is opgenomen in het plan. 

 

Nader overleg Walter Jaaltink en Hay Timmermans ten aanzien van erfinrichting en 

eventueel aanpassing inrichtingsplan. Inrichtingsplan is aangepast en als bijlage aan het plan 

gevoegd.  

 

LTO: Is het een optie de schuur dichter bij het woonhuis te situeren en bijvoorbeeld 

verharding te verkleinen dan wel achter de schuur te leggen. De inrichting van het erf is 

aangepast naaar aanleiding van de opmerkingen en het overleg. 

 

Vooroverlegreactie Waterschap 

8 februari 2012 

 

Vooroverlegreactie provincie 

In de waterparagraaf dient aangegeven te worden hoe de infiltratie van hemelwater wordt 

gerealiseerd. 

In de regels dient in de bestemmingsomschrijving aangegeven te worden dat water een 

mogelijke functie is binnen de bestemming Agrarisch.  

 

Beantwoording gemeente 

De toelichting wordt aangepast. 

LTO: aangeven op welke wijze het hemelwater van gebouwen en verharding wordt 

geïnfiltreerd in de bodem. Wordt er een bergingsvijver of wadi aangelegd? Het 

inrichtingsplan is aangepast, hierbij is een waterberging opgenomen. Om te bepalen of de 

waterberging voldoende groot is heeft E consultancy doorlatenheidsonderzoek uitgevoerd. 

 

LTO: Naar aanleiding van het doorlatendheidsonderzoek is bepaald dat er een berging van 

100 m3 noodzakelijk is om het water vanaf het verharde oppervlak te infiltreren. Tussen de 

schuur en de oprit is een berging van 100m3 ingetekend. 

 

In de regels wordt onder de bestemmingsomschrijving de functie ‘water’ toegevoegd.  

LTO: De regels zijn aangepast waarbij voor het perceel specifieke gebruiksregels zijn 

opgenomen en het erfadvies met de landschappelijke inpassing als bijlage aan de regels zijn 

gevoegd.  

 

Specifieke gebruiksregels 

Onder een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de in lid 
3.1 bedoelde gronden: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken indien de ruimtelijke inpassing, zoals 

omschreven en weergegeven in Bijlage 1, niet wordt gerealiseerd en in stand gehouden. 



 

  


