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Voorwoord
In het vierde leerjaar van de studie Ruimtelijke Ordening en Planologie loop ik stage om kennis te
maken met de praktijk. Deze studie volg ik op de NHTV in Breda, afdeling Stedenbouw Logistiek en
Mobiliteit.
Gedurende mijn stageperiode bij de gemeente Bergen is deze notitie geschreven als adv ies aan de
gemeente voor het VAB-beleid. In ongeveer twaalf weken heb ik een opdrachtstage gelopen bij de
gemeente Bergen. Hierbij heb ik veel van de ambtelijke organisatie kunnen zien en leren. Naast de
praktische ervaringen die ik hier heb opgedaan heb ik deze notitie geschreven die de gemeente helpt bij
het opstellen van het Bestemmingsplan Buitengebied. Voor mij een zeer leerzame opdracht.
Voor het opstellen van de notitie heb ik begeleiding gekregen vanuit de gemeente Bergen en vanuit
school. In het bijzonder wil ik daarvoor bedanken mijn begeleider van school: Marcel van Wietingen,
mijn begeleider vanuit de gemeente Bergen: Natascha Bakker en mijn ‘fictieve’ opdrachtgever vanuit de
gemeente Bergen: Henri Banken.
Daarnaast heb ik met verschillende mensen gesproken die mij geholpen hebben bij het opstellen van dit
verslag. Van de gemeente Bergen zijn dit: Wethouder Buiting, Jasper Wattjes, Jasper van Megen,
Stefan Kerkhoff en Anke den Brok.
Voor de input van andere gemeenten wil ik bedanken: Joost van Bree (gemeente Peel en Maas), Bert
Vergoossen en Anne Buit (LLTB), Marieke Niesink (gemeente Gennep), en Jan den Otter (gemeente St.
Oedenrode).
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Leeswijzer
Deze notitie bevat vijf hoofdstukken waarin het eerste hoofdstuk de inleiding vormt. In dit hoofdstuk (blz.
8) is de context geschetst en een doel en probleemstelling geformuleerd. Ook is de methodiek van het
onderzoek behandeld.
In het tweede hoofdstuk (blz. 12) zijn er vier speerpunten opgesteld die aangehouden worden zodat er
een gestructureerde lijn in het verslag bestaat. Daarnaast is het beleid van de gemeente Bergen als
beginpunt geschetst voor de notitie.
In hoofdstuk drie (blz. 15) zijn de beleidskaders van Europa, Rijk, Provincie, regio en gemeente
beschreven. Ook is het wetsvoorstel plattelandswoningen hier behandeld.
In het vierde hoofdstuk (blz. 22) zijn de ervaringen uit de praktijk van andere partijen onderzocht.
Ervaringen van andere partijen kunnen namelijk worden meegenomen in het toekomstige beleid van de
gemeente Bergen. Ook zijn in dit hoofdstuk de ontwikkelingen qua jurisprudentie meegenomen.
Het vijfde hoofdstuk (blz. 39) brengt alle bevindingen uit hoofdstuk drie en vier bijeen in een analyse.
Deze zijn vervolgens vertaald in een aanbeveling en adviesparagraaf.
Voor verduidelijking van afkortingen en begrippen is een begrippenlijst (blz. 50) opgesteld.
Voor extra informatie en gebruikte informatie wordt verwezen naar de bronnenlijst en de bijlagen (vanaf
blz. 54).
Data van plannen en visies zijn weergegeven als de data van vaststelling van dat plan (bijvoorbeeld
januari 2011).
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Samenvatting
Voor het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Bergen wordt het VAB-beleid
geactualiseerd. Deze notitie geeft aanbevelingen voor het actualiseren van het beleid voor vrijkomende
agrarische bedrijfsbebouwing voor de gemeente Bergen. De trend dat steeds meer agrariërs met
agrarische werkzaamheden stoppen is nog altijd actueel. Onder andere door schaalvergroting en
pensioenering beëindigen agrariërs het boerenbedrijf. Vrijkomende en vrijgekomen agrarische
bedrijfsbebouwing kunnen, indien niets wordt gedaan, leiden tot verloedering en verpaupering van het
buitengebied. Daarnaast komt het in toenemende mate voor dat bedrijfswoningen functioneren als
burgerwoning. De problematiek die zich hierbij voordoet is dat een agrarische bestemming (een
volwaardig agrarisch bedrijf met de daarbij behorende voorzieningen en bedrijfswoning) niet meer
agrarisch in gebruik is maar alleen voor het wonen. Het perceel wordt dus in strijd met het
bestemmingsplan gebruikt.
Om aanbevelingen te doen voor deze problematiek is er onderzoek gedaan naar de beleidskaders van
overheden. Vooral het provinciaal beleid beschikt over kaders die gelden voor vrijkomende agrarische
bedrijfsbebouwing. Een daarvan is dat ontwikkelingen moeten passen in de aard en kwaliteit van de
omgeving (landschappelijke inpassing). Een ander kader is dat gestreefd wordt naar reductie van
bebouwing. En een laatste is dat belemmeringen voor de omgeving voorkomen moeten worden. In ieder
geval staat omgevingskwaliteit centraal (om de verloedering te voorkomen).
Momenteel ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer die een oplossing kan bieden voor woningen
in het buitengebied. Door de milieubelemmeringen van woningen weg te halen is de bestemming
plattelandswoning geïntroduceerd. Er zijn nog kritiekpunten op milieu en juridisch gebied maar
gemeenten kunnen anticiperen op het wetsvoorstel.
Omdat de gemeente Bergen niet als enige gemeente met vrijkomende agrarische bebouwing te maken
heeft is er onderzoek gedaan naar de aanpak van andere partijen. De gemeente St. Oedenrode en Peel
en Maas zijn ver op dit gebied en hebben de plattelandswoning al meegenomen in hun
bestemmingsplannen. Deze gemeenten zijn vooruitstrevend en kunnen leerzaam zijn voor gemeente
Bergen. Ook gemeente Gennep is in een vergevorderd stadium voor het Bestemmingsplan
Buitengebied en (als regiogemeente) meegenomen in het onderzoek . Als belangenorganisatie voor
agrariërs is ook de LLTB in het onderzoek meegenomen. Zij zijn op de hoogte van wat de agrariër wil en
doet. Daarnaast zijn nog andere partijen in het onderzoek meegenomen omdat deze specifieke kennis
hebben (natuur en landschap, platteland, stedenbouw).
Met de bevindingen uit bovenstaand onderzoek zijn er een zestal aanbevelingen gedaan aan de
gemeente Bergen.
1. Voor woningen in het buitengebied moet de gemeente flexibiliteit in het bestemmingsplan
inbrengen. Op die manier kan er omgegaan worden met het toestaan van woningen in het
buitengebied. Een oplossing daarvoor is bepaalde woningen aan te duiden als plattelandswoning.
2. Om onderscheid te kunnen maken tussen gebieden binnen het bestemmingsplan dient de gemeente
in te zetten op zonering. Zonering volgt het contourenbeleid maar kan verder uitgewerkt worden
zodat burgerwoningen in sommige gebieden wel, en in sommige gebieden niet mogelijk zijn.
3. Om meer ruimte te bieden voor agrariërs die willen verbreden dient bij de bestemming agrarisch de
volwaardigheidseis van een agrarisch bedrijf losgelaten te worden. Hierdoor is er flexibiliteit voor
nevenactiviteiten voor agrariërs. Betreffende percelen een VAB-aanduiding geven is daarvoor een
mogelijkheid. Het kan ook in de bestemming agrarisch aangepast worden.
4. Voor een duidelijke formulering en uitwerking van het Limburgs Kwaliteitsmenu dient er een
Gemeentelijk Kwaliteitsmenu opgesteld te worden. Hierin zal de zonering vertaald worden en moet
een antwoord op de vraag komen wat omgevingskwaliteit voor de gemeente Bergen precies inhoud.
5. Er moeten meer mogelijkheden geboden worden voor het verbeteren van de omgevingskwaliteit.
Naast het slopen van bebouwing wordt het ook mogelijk voor agrariërs om investeringen te doen in
natuurontwikkeling of andere duurzame (ontwikkelings)projecten. Een andere mogelijkheid is een
financiële bijdrage in een kwaliteitsfonds.
6. Voor het inspelen op huidige ontwikkelingen en mogelijkheden hiervoor te creëren kan er een
persoongebonden overgangsrecht geplaatst worden op locaties die als VAB gekenmerkt zijn. Dit
recht geeft de bewoner het recht om op de locatie te blijven wonen (ook al is de bestemming
agrarisch).
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Hoofdstuk 1 inleiding
In dit eerste hoofdstuk wordt de aanleiding van deze notitie beschreven. Daarna worden trends en
ontwikkelingen behandeld die ten grondslag liggen aan de VAB-problematiek. In de paragraaf daarna
wordt de VAB-problematiek uitgelegd. Vervolgens is er een probleemstelling geformulee rd en als laatste
is in de onderzoeksmethodiek beschreven hoe deze stelling beantwoord gaat worden.

1.1 Aanleiding
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dienen gemeenten voor 1 juli 2013 hun
bestemmingsplannen op orde te hebben. Voor het aanpassen e n actualiseren van bestemmingsplannen
1
is de gemeente Bergen dan ook bezig met het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied . Als onderdeel
e
van het Bestemmingsplan Buitengebied 1 herziening heeft de gemeente Bergen in 2008 beleid
opgesteld voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB). Gezien de dynamiek in het
buitengebied en wetswijzigingen moet dat VAB-beleid geactualiseerd worden. In dit document wordt
een aanzet gedaan om deze ontwikkelingen in beeld te brengen en aanbevelingen te doen om hierop in
2
te spelen .

1.2 De gemeente Bergen
De gemeente Bergen is een gemeente gelegen in Noord-Limburg. Het is een langgerekte gemeente
gelegen tussen de Maas en de Duitse grens. De ruim 13.000 inwoners zijn verdeeld over 7
dorp(skern)en: Afferden, Aijen, Bergen, Nieuw-Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi. Bergen is een
agrarische gemeente en bevat veel vormen van tuinbouw, landbouw, en veeteelt. Ook heeft de
gemeente veel te bieden als het gaat om natuur, recreatie, en t oerisme. Het 450 hectare grote
3
Nationaal park De Maasduinen is hier een sprekend voorbeeld van, zie figuur 1 .

Figuur 1: Nationaal park De Maasduinen als groene ader door de gemeente Bergen.

1.3 Trends en ontwikkelingen
Nederland is bij uitstek een agrarisch land. Bijna 70% van het totaal landoppervlak bestaat namelijk uit
landbouwgrond. Het beheer hiervan wordt verzorgd door meer dan 73.000 boeren en tuinders.
Daarnaast is de economische betekenis van de agrarische sector groot, de sector zorgt in totaal voor
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660.000 werkplekken en internationaal gezien speelt de sector een belangrijke rol op het gebied van
innovatie en techniek. Als laatste heeft een kwart van de economie in Nederland een duidelijke relatie
4
met de agrarische sector. Een sector die dus belangrijk is voor heel Nederland .
1.3.1 Stoppende agrariers
De agrarische sector heeft echter met verschillende ontwikkelingen te maken. Ontwikkelingen die
zorgen dat steeds meer agrariërs stoppen met hun bedrijfsvoering (zie figuur 2):
Eén daarvan is schaalvergroting. Om kosten te besparen breiden agrarische bedrijven uit zodat er
meer dieren of gewassen gehouden of verbouwd kunnen worden. Door de (toenemende)
concurrentie gaan er echter ook bedrijven over de kop.
Een andere ontwikkeling is de economisch moeilijke tijd. Door hoge grondstofprijzen en minder
investeringsmogelijkheden is het voor agrariërs kiezen of delen; fors investeren in het bedrijf of
gewoonweg stoppen.
Daarnaast heeft de agrarische sector te maken met vergrijzing, in de komende periode zullen
steeds meer boeren met pensioen gaan. Iets wat merkbaar is in de gemeente Bergen.
Als laatste heeft Noord-Limburg te maken met een bevolkingskrimp. Hoewel het nog niet op grote
schaal voorkomt is het in de toekomst wel een ontwikkeling die gevolgen voor het buitengebied kan
hebben. Steeds meer jongeren vertrekken naar de stad, wat impact heeft op de leefbaarheid en
werkgelegenheid van agrarische bedrijven in het buitengebied.

Figuur 2: Het aantal landbouwbedrijven neemt af.

1.3.2 Agrariers die hun activiteiten verbreden
Er zijn ook steeds meer agrariërs die hun activiteiten verbreden. Naast het runnen van het
boerenbedrijf, zijn er steeds meer initiatieven en mogelijkheden om andere activiteiten t e verzorgen. Zo
helpen steeds meer boeren aan natuurbeheer en –ontwikkeling (in samenwerking met provincie en
gemeenten), en doen steeds meer boeren aan verbreding door ontplooiing van nevenactiviteiten
5
(bijvoorbeeld een minicamping, of de verkoop van streekproducten) . Een ontwikkeling die zorgt dat
agrarische bedrijven in gebruik kunnen blijven.
Er zijn dus twee soorten stromingen:

1. Agrariërs die
stoppen

2. Agrariërs die
verbreden
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1.3.3 Woningen in buitengebied in het bestemmingsplan
Stoppende agrariërs komen niet alleen in de gemeente Bergen voor. In heel Nederland is er behoefte
aan duidelijkheid voor het bestemmen van vrijkomende en vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing.
Recent is er door de rijksoverheid het wetsvoorstel plattelandswoningen ingediend, welke duidelijkheid
moet bieden over een deel van de kwestie. Vraag is echter of het voorstel antwoord geeft op alle
praktijksituaties die er spelen binnen de gemeenten. Zo is het bijv oorbeeld al lastig te constateren of
6
een agrariër nog wel boert op zijn land, of eigenlijk alleen maar woont op zijn erf .

1.4 De VAB-problematiek
Er zijn in toenemende mate agrariërs die met de bedrijfsvoering stoppen. Landelijk kampen
7
tweehonderd gemeenten met de gevolgen hiervan . Ook in de gemeente Bergen zijn de gevolgen van
de stoppende agrariër duidelijk merkbaar. Verschillende situaties komen namelijk geregeld voor:
De agrariër verkoopt de bedrijfsbebouwing aan een ander, hij blijft zelf in de bedrijfswoning wonen;
De agrariër verkoopt alles en huurt vervolgens alleen de bedrijfswoning van de nieuwe eigenaar;
Het bedrijf wordt verkocht, en de bebouwing gesplitst, zodat de nieuwe eigenaar én de agrariër zelf
er kunnen wonen. Zo ontstaat er een burgerwoning en een bedrijfswoning met bedrijfsbebouwing;
De woning en het bedrijf worden apart verkocht aan twee nieuwe eigenaren;
Een agrariër stopt met bedrijfsvoering en sloopt zijn bedrijfsbebouwing. In ruil daarvoor mag hij een
nieuwe woning oprichten.
1.4.1 Agrarisch bestemde percelen worden niet meer agrarisch gebruikt
Doordat agrariërs stoppen komt bedrijfsbebouwing leeg te staan. Vrijkomende en vrijgekomen
agrarische bedrijfsbebouwing kunnen zo leiden tot verloedering en verpaupering van het buitengebied.
Daarnaast komt het in toenemende mate voor dat bedrijfswoningen functioneren als burgerwoning.
Agrariërs stoppen met het bedrijf maar blijven vervolgens in de (bedrijfs)woning wonen, of verkopen
deze (bedrijfs)woning aan derden. De problematiek die zich hierbij voordoet is dat een agrarisch e
bestemming (een volwaardig agrarisch bedrijf met de daarbij behorende voorzieningen en
bedrijfswoning) niet meer agrarisch in gebruik is maar alleen voor het wonen. Het perceel wordt dus in
strijd met het bestemmingsplan gebruikt.
1.4.2 Wijzigen van bestemmingsplan (legaliseren) zorgt voor belemmeringen
Om hierop in te spelen kunnen gemeenten de bestemming wijzigen. Het wijzigen van de bestemming
agrarisch naar wonen kan echter ongewenste gevolgen hebben voor de omgeving. Agrariërs uit de
omgeving kunnen namelijk gehinderd worden in hun bedrijfsvoering om dat er burgerwoningen in het
buitengebied staan. Aan de ene kant wil de gemeente dus woningen in het buitengebied faciliteren, aan
de andere kant ook weer niet. Een goede afweging hiervoor is benodigd.
1.4.3 Ontwikkelingen willen toestaan maar ook houden aan de wet
In het VAB-beleid komen het ruimtelijk beleid en de ontwikkelingen binnen de agrarische sector bij
elkaar. Aan de ene kant moet er worden voldaan aan juridische vereisten, en aan de andere kant
rekening gehouden worden met (agrarische) ontwikkelingen. In het VAB-beleid wordt geprobeerd om de
wet te integreren met de praktijk.

1.5 Doel en Probleemstelling
Deze notitie vormt de basis voor de gemeente Bergen om het VAB-beleid te actualiseren. Daardoor kan
de gemeente Bergen inspelen op actuele ontwikkelingen. Doel van de notitie is aanbevelingen doen
voor het VAB-beleid en tot een voorstel voor in het bestemmingsplan komen. De hoofdvraag van de
notitie luidt:
Hoe kan het VAB-beleid worden geactualiseerd zodat er kan worden ingespeeld op actuele
ontwikkelingen en op welke manier kan er flexibel omgegaan worden met vrijkomende of vrijgekomen
agrarische bedrijfsbebouwing in het bestemmingsplan?

1.6 Onderzoeksmethodiek
In beginsel heeft de gemeente Bergen al VAB-beleid (beleid voor vrijkomende of vrijgekomen
agrarische bedrijfsbebouwing) opgesteld. Dit is op onderdelen aan actualisatie toe. Deze notitie gebruikt
het vigerende beleid als uitgangspunt (het Gemeentelijk beleidsplan ruimere planologische
mogelijkheden in het buitengebied). Er is onderzoek gedaan naar hoe dit beleid aangepast en/of
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verscherpt kan worden rekening houdend met huidige ontwikkelingen. Er is steeds bekeken hoe actuele
ontwikkelingen (verschillen, overeenkomsten, nieuwe ideeën) invloed kunnen hebben op het vigerende
VAB-beleid. Dat is in twee delen gedaan.
Beleidskaders
1. Het eerste deel bestaat uit een theoretisch deel waarin het beleid van verschillende
overheidsorganen is onderzocht. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen beschreven die invloed
hebben op het VAB-beleid van de gemeente Bergen. Onderdeel hiervan is de in maart 2012
vastgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het Limburgs Kwaliteitsmenu (laatste update
november 2011).
Ervaringen uit de praktijk
2. Het tweede deel is het praktische deel van het onderzoek . Hierbij is onderzoek gedaan naar de
uitvoering van het beleid en de omgang binnen de beleidskaders. Er is vergelijkend onderzoek
gedaan naar de methoden die de gemeente Bergen gebruikt en andere gemeenten die een (andere)
aanpak hebben voor de VAB-problematiek. Daarnaast zijn ook andere belanghebbenden bij het
onderzoek meegenomen. In gesprekken met de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) en
middels locatiebezoeken is ook onderzoek gedaan naar de mening van agrariërs. Deze bevindingen
zijn meegenomen in het advies aan de gemeente Bergen.
Analyse en aanbevelingen
De bevindingen zijn in een analyse bijeen gebracht zodat er een overzichtelijk beeld ontstaat van de
aanpak en mening van de onderzochte partijen. De verschafte informatie uit de theorie en praktijk zijn
hierin samengevat. Vervolgens zijn er aan de hand van de bevindingen aanbevelingen gedaan voor het
actualiseren van het gemeentelijke beleid. Aan de hand van deze aanbevelingen is er een voorstel
gedaan voor het bestemmingsplan. Daarin staat hoe situaties bestemd kunnen worden en er wordt een
voorstel van planregels voor in het bestemmingsplan die daar invloed op hebben gedaan.
Een overzicht van het onderzoek is in volgend schema samengevat:

Onderzoek

Beleidskaders

Ervaringen uit
de praktijk

Analyse

Aanbevelingen

Voorstel
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Hoofdstuk 2 beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag: Welke gemeentelijke beleidsstukken hebben
invloed op de ontwikkeling van de agrarische bedrijfsbebouwing en hoe kan hiermee omgegaan
worden?

2.1 De vier speerpunten
Het gemeentelijk beleidsplan ruimere planologische mogelijkheden in het buitengebied heeft een
duidelijke lijn door het verhaal lopen. Om de verschillende onderwerpen binnen het VAB-beleid te
structureren is deze lijn gevolgd. Middels een verdeling in speerpunten worden aspecten uit het VABbeleid onderscheiden. In deze paragraaf worden de speerpunten kort uitgelegd.
2.1.1 Verbreding binnen een agrarisch bedrijf
Verbreding van het agrarisch bedrijf gaat om de volwaardigheid van een agrarisch bedrijf . Denk hierbij
aan het ontplooien van nevenactiviteiten (verkoop van streekproducten) maar ook aan niet-agrarische
bedrijfsactiviteiten (een galerie of een zorgboerderij).
2.1.2 Functieverandering van agrarisch naar wonen
Het gaat om de functieverandering van bedrijfswoning naar burgerwoning. Boeren eindigen met hun
bedrijfsvoering maar blijven op de plek wonen. Wanneer in het bestemmingsplan de bestemming naar
wonen wordt gewijzigd kan dit echter voor beperkingen zorgen voor omliggende bedrijven omdat wonen
(op het gebied van milieu) een gevoelige bestemming is.
2.1.3 Verbetering van de omgevingskwaliteit
De provincie heeft beleid opgesteld (zie §3.2 Provinciaal beleid en regionaal beleid) waarbij een
sloopregeling van toepassing is. Gemeenten dienen deze uit te werken en uit te voeren. De
sloopregeling is van toepassing wanneer een voormalig agrarisch bedrijf een woonbestemming krijgt. In
ruil voor deze bestemming streeft de overheid naar verbetering van de omgevingskwaliteit. Het slopen
van (leegstaande) bedrijfsgebouwen zal zorgen voor ontstening van het buitengebied waardoor die
verbetering kan worden behaald. Reductie van bebouwing is daarbij het uitgangspunt.
2.1.4 Afsplitsing
Afsplitsing is op twee manieren mogelijk. Ten eerste inpandig afsplitsen (woningsplitsing) waar het gaat
om het huisvesten van meerdere gezinnen in een bepaalde woning. In het VAB-beleid van de gemeente
Bergen is geregeld of dit gewenst is en in welke mate. In dit advies wordt echter ingegaan op het
afsplitsen van een woning ten opzichte van de bedrijfsbebouwing. Het apart bestemmen van de
burgerwoning ten opzichte van de bedrijfsbebouwing. Hierdoor worden de woning en de
bedrijfsbebouwing dus gescheiden. Afsplitsing kan zorgen voor meer burgerwoningen in het
buitengebied. Daarnaast kan de nieuwe burgerwoning voor (milieu)beperkingen zorgen voor zijn (eigen)
voormalige bedrijfsbebouwing. Het wetsvoorstel plattelandswoning (zie §3.4 Wetsvoorstel
Plattelandswoningen) kan hiervoor oplossingen bieden.

2.2 Het huidige VAB-beleid van de gemeente Bergen
Het huidige beleid van de gemeente Bergen is samen met Gennep en Mook en Middelaar opgesteld. In
het gemeentelijk beleidsplan ruimere planologische mogelijkheden in het buitengebied (januari 2008)
wordt gewerkt aan een krachtige plattelandseconomie en versterking van ruimtelijke/landschappelijke
kwaliteit. De mogelijkheden om in het buitengebied te wonen, werken en recreëren zijn daarnaast
verruimd. Het plan vormt het vigerende beleid voor de gemeente Bergen en is uitgewerkt in het
e
Bestemmingsplan Buitengebied 1 herziening.
2.2.1 Uitgangspunten
In het beleidsplan zijn uitgangspunten opgesteld. Deze vormen de leidraad waaraan de ontwikkelingen
in het buitengebied altijd moeten voldoen. Daarbinnen zijn per punt voorwaarden gesteld aan die
betreffende ontwikkeling. De uitgangspunten zijn gebaseerd op het POL2006 en Handreiking
Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg (zie §3.2 Provinciaal beleid en regionaal beleid):
Bieden van maximale mogelijkheden voor agrarische bedrijfsactiviteiten:
Omliggende bedrijven niet schaden in hun ontwikkelingsmogelijkheden;
Streven naar een landschappelijk milieu (in plaats van woonmilieu) in het buitengebied;
Streven naar behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit :
12
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Passend in de aard en kwaliteit van de omgeving (landschappelijke inpassing);
Streven naar reductie van (niet-noodzakelijke) bebouwing;
Karakteristieke en cultuurhistorische waarden mogen niet aangetast worden;
Voldoen aan milieuwetgeving.
Er zijn heldere kaders aangegeven (passend binnen de uitgangspunten). De gemeente Bergen toetst
per geval of het past binnen de opgestelde uitgangspunten. Ieder geval is namelijk verschillend .
Verbreding binnen een agrarisch bedrijf
In het beleidsplan is gesteld dat hergebruik de voorkeur heeft boven nieuw en uitbreiding. Er wordt
ruimte geboden voor nevenactiviteiten (verbreding). Het gaat namelijk leegstand van vrijkomende
agrarische bedrijfsbebouwing tegen. In beginsel gelden de gestelde uitgangspunten binnen het plan.
Daarnaast gelden hiervoor nog vijf additionele voorwaarden. De nevenactiviteit:
Moet passen bij kwaliteit en schaal omgeving en plaatsvinden bij een agrarisch bedrijf;
Moet plaatsvinden in bestaande bebouwing (en zonder buitenopslag of –stalling) waarbij maximaal
30% voor de nevenactiviteit mag worden benut;
Moet ten hoogste een geringe verkeersaantrekkende werking hebben (geen verkeersoverlast, en
parkeren op eigen erf);
Verkoop van producten mag alleen als ondergeschikt aan de nevenactiviteit en tot een maximale
oppervlakte van 200m² verhuurbare vloeroppervlakte (VVO).
Er is een lijst opgesteld voor de aard van nevenactiviteiten. Deze valt uiteen in twee categorieën die
worden toegelaten.
1. Ten eerste voorzieningen voor recreatie en toerisme (bed-en-breakfast, minicamping,
recreatiewoningen, fietsverhuur).
Ten tweede bedrijven in de lage en middellage bedrijfscategorie (zie
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2. Bijlage 5: Bedrijvenlijst voor het buitengebied). Belangrijk binnen deze kaders is dat er een
bestemmingswijziging (in het bestemmingsplan) moet plaatsvinden indien de (nietagrarische) nevenactiviteit de hoofdfunctie gaat vormen.
Functieverandering van agrarisch naar wonen
Functieverandering van agrarisch naar wonen is mogelijk indien de agrarische bedrijfsbebouwing niet
meer in gebruik is en de ontwikkeling voldoet aan de uitgangspunten. Nevenactiviteiten zijn bij een
woonfunctie mogelijk, indien het voldoet aan de bovengestelde additionele voorwaarden. Ook hier geldt
dat er een bestemmingwijziging (in het bestemmingsplan) moet plaatsvinden wanneer de nevenactiviteit
de hoofdfunctie wordt. Na wijziging van de bestemming naar wonen geldt hier echter ook nog een
sloopregeling.
Verbetering van de omgevingskwaliteit
Voor het verbeteren van de omgevingskwaliteit is een sloopregeling opgesteld. Uitgangspunt van de
regeling is reductie van (leegstaande) bedrijfsbebouwing. De bedrijfsbebouwing verloedert namelijk
wanneer dit niet gebeurt. De sloopregeling is opgenomen in

14

Notitie VAB-Beleid

Bijlage 7: Sloopregeling gemeente Bergen. In feite komt het erop neer dat de maximale oppervlakte aan
bijgebouwen (voormalige bedrijfsbebouwing) 400 m² mag bedragen. Alles wat daarboven zit moet dus
gesloopt worden. Ter compensatie mag de woning vergroot worden (tot een maximale oppervlakte van
1.250 m³). Het aantal woningen dient daarnaast gelijk te blijven.
Afsplitsing
Voor wat betreft het bestemmen van woningen (figuur 3) worden d e ontwikkelingen van het wetsvoorstel
plattelandswoningen (zie §3.4 Wetsvoorstel Plattelandswoningen) afgewacht. De gemeente is
terughoudend wat betreft het toepassen van een mogelijk nieuwe bestemming. Hier zijn verschillende
redenen voor:
Woningen in het buitengebied leiden tot verstedelijking. Dit wordt in het buitengebied niet als
gewenst gezien. Het vroegere agrarische milieu zal een woonmilieu worden (met ook sociale
gevolgen).
Daarnaast is nul bescherming voor de bewoner in de burgerwoning niet zonder risico (zie §4.7
Jurisprudentie). Een plattelandswoning is namelijk niet beschermd tegen milieuoverlast van
agrarische bedrijven. Wanneer een agrarier overmatig veel overlast produceert is het enige waar de
burger op heeft te staan aansprakelijkheid via het civiele recht ( via een Onrechtmatige Daad).
Ook stelt de gemeente dat het moeilijk is om later de bestemming plattelandswoning weer te
veranderen. Wanneer deze zal worden omgezet in wonen kan de omliggende agrariër planschade
eisen. Wanneer de bestemming wordt omgezet in agrarisch, zal de bewoner van de burgerwoning
planschade eisen. Voor de gemeente zal dit geen gewenste situatie opleveren.

Figuur 3: Bedrijfsbebouwing afgesplitst van woning (rechts).

2.2.2 Voornemens van de gemeente Bergen voor het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied
Voor het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied is gekozen om niet actief te inventariseren of
agrarische bedrijfswoningen nog steeds als zodanig in gebruik zijn, of dat deze in gebruik zijn als
burgerwoning. Alleen wanneer handhavingsverzoeken of legaliserin gsverzoeken zijn ingediend worden
deze actief opgepakt. Het initiatief moet vanuit de ondernemer komen en niet vanuit de gemeente.
Momenteel speelt de vraag of het volwaardigheidscriterium in het best emmingsplan van de bestemming
agrarisch wel moet worden gehandhaafd. Van veel bedrijven kan blijken dat geen sprake is van een
volwaardig bedrijf. Het is ook niet altijd ruimtelijk relevant of sprake is van een volwaardig bedrijf. Het
voornemen voor het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied is een aantal niet volwaardig agrarische
bedrijven een agrarische bedrijfsbestemming geven, met een aanduiding VAB (groot verschil met het
vorige bestemmingsplan waar deze een woonbestemming kregen). Binnen deze aanduiding kunnen
agrarische bedrijven aanwezig zijn, die niet volwaardig zijn. Voorwaarde is dat er wel enige vorm van
agrarische activiteiten aanwezig zijn. Wanneer sprake is van hobbymatig gebruik (bv, het houden van
een beperkt aantal kippen of paarden) dan wordt er in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied een
woonbestemming toegekend. Bepalend is welk gebruik de overhand heeft.
Daarnaast is de gemeente voornemens om binnen een intensiveringsgebied (LOG) zo veel mogelijk de
bestemming wonen te vermijden. Dit zou de aanwezige agrarische bedrijven te veel beperken. Binnen
het verwevingsgebied wordt dezelfde lijn gekozen. Hier komt wel een wijzigingsbevoegdheid (met
voorwaarden). Binnen het extensiveringsgebied wordt in beginsel gekozen voor woonbestemmingen
(indien mogelijk). Ook hier komt een wijzigingsbevoegdheid. Van geval tot geval zal moeten worden
beoordeeld of een woonbestemming haalbaar is. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gekozen voor een
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aanduiding VAB. Bestaande bouwblokken uit het vigerende bestemmingsplan worden overg enomen,
tenzij blijkt dat dit niet kloppend is. Dan krijgt het bedrijf dus een VAB-aanduiding of woonbestemming.
Voor het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied wordt er vaker gekozen voor de bestemming agrarisch
en is de sloopregeling minder vaak van toepassing. De bestemmin g agrarisch met aanduiding VAB
geeft de mogelijkheid voor agrariërs om de bedrijfsbebouwing in gebruik te houden, waardoor ze die
ook niet hoeven te slopen. De sloopregeling zal dus minder vaak van kracht worden. Daarnaast geeft
het LKM aanzet om naast de sloopregeling andere mogelijkheden te bieden voor het bereiken van
ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Agrariërs aan natuurontwikkeling laten doen is daar een voorbeeld van.

De gemeente Bergen heeft VAB-beleid opgesteld waarin nevenactiviteiten voor agrariërs en
burgers in het buitengebied zijn vertaald en een sloopregeling die de omgevingskwaliteit waarborgt.
Voor het nieuwe bestemmingplan zijn er plannen dit beleid te versoepelen. De volwaardigheid van de
bestemming agrarisch kan soepeler, en mogelijk zijn er alternatieven voor sloop. Verder wil de
gemeente verschil maken tussen LOG-gebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden.
De ontwikkelingen uit het wetsvoorstel plattelandswoningen worden afgewacht, omdat er
kritiekpunten zijn als het gaat om milieu, ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden voor agrariërs.
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Hoofdstuk 3 het beleidskader
Dit hoofdstuk omvat het onderzoek naar alle schaalniveaus van het relevante plattelandsbeleid. Vanaf
Europese richtlijnen tot gemeentelijk beleid is er onderzocht hoe er met agrarische beleidsvoering wordt
omgegaan. Een aantal trends worden hier duidelijk en de sturing van overheden wordt weergegeven.
Het beleid van deze overheden is onderzocht in verschillende b eleidsstukken. Actuele en relevante
stukken zijn meegenomen om de laatste ontwikkelingen voor VAB-beleid te volgen. Vooral stukken na
2008 zijn opgenomen in het advies, omdat dit stukken na het Gemeentelijk beleidsplan ruimere
planologische mogelijkheden in het buitengebied betreft. Een beknopte weergave van de
beleidsstukken staat in dit hoofdstuk beschreven, een uitgebreide uitwerking is beschreven in de
bijlagen 1 tot en met 4. De volgende beleidsstukken zijn meegomen in het onderzoek:
Europees beleid

ELFPRO (ism Rijk)

POP2 (ism
provincie)
Rijksbeleid
SVIR

Oude Nota Ruimte
en Agenda Vitaal
Platteland
Beleidsregel
Limburgs
Kwaliteitsmenu

POL 2006
Reconstructieplan

Provinciaal beleid

Platteland in
uitvoering (ism
Rijk)
Handreiking
Ruimtelijke
Ontwikkeling
Limburg

Regionaal beleid

Strategische
Regiovisie

Structuurvisie +
Gemeentelijk beleid
Bestemmingsplan
Buitengebied
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3.1 Europees beleid en rijksbeleid
Om een beeld te krijgen van de beleidskaders van de Europese Unie en het Rijk zijn relevante
beleidsstukken over agrarische bedrijven bestudeerd. In deze paragraaf wordt er antwoord gegeven op
de vraag: Welk Europees beleid en rijksbeleidstukken hebben invloed op de ontwikkeling van de
agrarische bedrijfspanden en hoe kan hiermee omgegaan worden?
3.1.1 Europees beleid
De beleidskaders zijn gesteld in het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO,
ook wel: European Agricultural Fund for Rural Development EAFRD). Het beleid is steeds meer gespitst
op ruimtelijke kwaliteit in de landbouwsector. Dit wordt gedaan door inzet op plattelandsontwikkeling en
zorg van het milieu door agrariërs. Europa stimuleert de aanleg van groen, he t verbeteren van
dierenwelzijn, en het verbeteren van de omgevingskwaliteit door agrariërs. Door middel van het
verstrekken van subsidies worden bepaalde projecten gestimuleerd en de doelen nagestreefd.
Het Europese beleid wordt gevolgd door de rijksoverheid en tot uitvoering gebracht. Dit is uitgewerkt in
het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP), waar ook de provincie bij betrokken is. Er zijn drie
speerpunten voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit gesteld:
Verbeteren van de omgeving en van natuurontwikkelingsgebieden;
Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en van het minder afhankelijk maken van de
economische positie van de landbouwsector;
Versterken van de invloed van lokale agrarische organisaties (bijvoorbeeld de LLTB).
3.1.2 Rijksbeleid
De rijksoverheid heeft medio maart 2012 de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld
door de (demissionaire) minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). De visie heeft
voorgaande nota(’s) en verschillende andere beleidstukken vervangen (Nota Ruimte). Het beleid van de
Nota Ruimte is voor gemeenten en provincies echter nog steeds relevant (zoals het contourenbeleid).
De verantwoordelijkheid voor het VAB-beleid is in de SVIR volledig bij gemeenten (en provincies)
gelegd. Verdere decentralisatie is in de SVIR dan ook het uitgangspunt.
Punten uit de Nota Ruimte vinden nog steeds doorwerking in de praktijk. Zo draagt de overheid bij aan
een vitaal platteland en zijn de zogeheten actiepunten voor de overheid vooral gericht op een
gebiedsgerichte aanpak: innovaties van boeren op lokale schaal kunnen gestimuleerd worden. Ook hier
krijgen gemeenten de belangrijkste rol. Beleid voor een vitaal platteland is verder uitgewerkt in de
Agenda Vitaal Platteland (AVP) en heeft zes concrete doelen:
Innovaties bevorderen;
Het op peil houden van het
voorzieningenniveau;
Samenwerking
Gebiedsgerichte
In de vraag naar plattelandswoningen
regionale
Decentraal
aanpak
voorzien;
partijen
Burgerbetrokkenheid vergroten;
Openstaan voor verbreding van
landbouwbedrijven;
Agrariërs die willen ontwikkelen faciliteren en begeleiden (binnen de kaders milieu en ruimtelijke
ordening).

De decentralisatie heeft als gevolg dat de gemeente Bergen zelf kaders op moet stellen voor
agrarische bedrijvigheid, milieu en ruimtelijke ordening. Omgevingskwaliteit, natuurontwikkeling
en ruimte bieden aan agrarische bedrijven dienen daarin altijd een streven te zijn. Deze kaders
moeten in beleidsvisies en beleidsnotities uitgewerkt worden en uiteindelijk doorvertaald worden
in het bestemmingsplan.
Daarnaast moet de gemeente de agrariër betrekken bij haar plannen. Gebiedsgericht werken en
in samenwerking met bijvoorbeeld de LLTB dienen problem en aangepakt te worden.
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3.2 Provinciaal beleid en regionaal beleid
Om een beeld te krijgen van de beleidskaders van de provincie en de regio zijn relevante
beleidsstukken voor het onderwerp bestudeerd. In deze paragraaf wordt er antwoord gegeven op de
vraag: Welke provinciale en regionale beleidsstukken hebben invloed op de ontwikkeling van de
(vrijkomende) agrarische bedrijfsbebouwing en hoe kan hiermee omgegaan worden?
3.2.1 Provinciaal beleid
De provincie heeft de structuurvisie opgesteld: het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2006).
Hierin staan de ruimtelijke beleidskaders van de provincie Limburg. Apart daarvan staat de Handreiking
Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg (laatste herziening augustus 2008). De Handreiking Ruimtelijke
Ontwikkeling Limburg is een hulpmiddel voor een ruimtelijke aanpak, gericht op kwaliteit. Richtlijnen
voor uitbreiding van woningen in het buitengebied en oppervlaktes voor bijgebouwen zijn hierin
opgenomen. Aan de hand van de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg is het huidige VABbeleid van de gemeente Bergen opgesteld (zie §2.2 Het huidige VAB-beleid van de gemeente Bergen).
Het Limburgs Kwaliteitsmenu (januari 2010)
Het deel wat gericht is op kwaliteit is later door de provincie uitgewerkt in het Limburgs Kwaliteitsmenu
(LKM). Dit kwaliteitsmenu regelt hergebruik van vrijkomende bebouwing in het buitengebied om de
omgevingskwaliteit te waarborgen. Daarin wordt gepleit voor een sloopregeling voor verruiming van de
groeimogelijkheden (voor wat hoort wat) maar worden er ook andere mogelijkheden voor verbetering
van ruimtelijke kwaliteit geboden. Zo kunnen agrariërs zelf bijdragen aan natuurontwikkeling.
Indien dit niet mogelijk is kan er ook door gemeenten om een financiële bijdrage wo rden gevraagd.
Kosten van die bijdragen zijn gesteld in het LKM en kunnen worden overgenomen door gemeenten. Zo
zijn sloopkosten gemiddeld €25 per m² en groenaanleg €6 per m².
De opbrengsten die daarmee gegenereerd worden kunnen vervolgens in een sloopfonds terecht komen .
Dit wordt gebruikt voor het verbeteren van de omgevingskwaliteit in de betreffende gemeente.
Hergebruik tot wonen heeft niet de voorkeur, hergebruik voor toerisme en niet-agrarische bedrijven die
meer passen in het buitengebied wel. Verdere uitgangspunten in de beleidsstukken van de provincie
zijn als volgt samen te vatten:
Bieden van ontwikkelingsruimte voor volwaardige agrarische bedrijven;
Mogelijkheden bieden voor functieverandering en verbreding van agrarische bedrijven in het
buitengebied;
Streven naar een goede (verbetering van de) omgevingskwaliteit ;
Streven naar navolging van het bundelingbeleid.
Om werkelijk tot een verbetering van de omgevingskwaliteit te kunnen komen (uitgangspunt 3) zet de
provincie in op (uitgewerkt in het LKM):
Ontwikkelingen moeten passen in aard en kwaliteit van de omgeving (landschappelijke inpassing);
Gestreefd wordt naar reductie van bebouwing;
Voldoen aan milieuwetgeving;
Belemmeringen voor de omgeving voorkomen.
Hetgene gesteld in het LKM is door gemeenten nader in te vullen. Het LKM stelt dat gemeenten zelf een
Gemeentelijk Kwaliteitsmenu op moeten stellen waar een en ander wordt uitgewerkt, overgenomen of
juist niet overgenomen. Een duidelijke uitleg van hoe een gemeente kwaliteit ziet moet hierin ook voor
uitgewerkt worden (bijvoorbeeld in een landschapsplan). Uiteindelijk zet de provincie in op de volgende
uitgangspunten:

Verbeteren
omgevingskwaliteit
nastreven

Hergebruik heeft
voorkeur
(bijvoorbeeld door
verbreding)

Ontwikkelingsmogelijkheden voor
volwaardige
agrarische bedrijven
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Platteland in uitvoering (november 2006)
Het project Platteland in Uitvoering stimuleert verbetering en ontwikkeling van het landelijk gebied. De
Verklaring van Roermond is een resultaat van het project. Het maatschappelijke belang en de agrariër
staan hierin centraal. Het project stimuleert onder andere:
Plattelandsontwikkeling door participatie van agrariërs zelf ;
Samenwerking tussen betrokken partijen.
Handreiking Ruimtelijke Ontwikkelingen Limburg (augustus 2008)
De provincie stelt dat gemeenten zelf (decentraal) VAB-beleid op moeten stellen. Voor specifieke
onderwerpen heeft de provincie kaders opgesteld in de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkelingen Limburg
(zie bijlage
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Bijlage 3: Provinciaal beleid). Hierin is aangegeven dat gemeenten een aantal ontwikkelingen op een
kwalitatieve manier dienen te benaderen. Onderwerpen als vergroting van woningen, bijgebouwen, en
recreatiewoningen en invulling van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing vallen hieronder. De
provincie faciliteert gemeenten in het opstellen van VAB-beleid en beoordeelt of het gaat om de juiste
ontwikkeling, met de juiste functies, op de juiste plek. De invulling zelf dient door gemeenten gedaan te
worden.
Reconstructieplan (onderdeel van POL2006)
Voor een goede afstemming van gebieden is er in het POL2006 rekening gehouden met het
reconstructieplan. Het reconstructieplan is opgesteld naar aanleiding van de reconstructiewet. Dit plan
maakt scheiding tussen milieubelangen en ruimtelijke belangen. De scheiding bestaat uit drie typen
zones: extensiveringsgebieden (afbouwen van intensieve veehouderij), verwevingsgebieden (intensieve
veehouderij en andere functies kunnen blijven bestaan) en landbouwontwikkelingsgebieden (de
intensieve veehouderij krijgt ontwikkelingsmogelijkheden). In extensiveringsgebieden worden de
ontwikkelingen beperkt (door milieuwetgeving) en in intensiveringsgebieden worden belemmeringen
weggehaald. Bundeling van agrarische bedrijven is het motto.
3.2.2 Regionaal beleid
Het regionaal beleid is opgesteld in de Strategische Regiovisie (februari 2010). Samen met de
gemeente Gennep en de gemeente Mook en Middelaar heeft de gemeente Bergen de visie opgesteld.
Deze regiovisie bevat verschillende uitgangspunten op het gebied van landbouwontwikkeling. De
punten die van belang zijn voor het VAB-beleid waar de regio voor staat zijn de volgende:
Inzetten op diversiteit van het kleinschalige landschap;
Streven naar een duurzaam en gebiedseigen landbouwareaal;
Ondersteuning van verbrede landbouw;
Ondersteuning van natuurontwikkeling en natuurbeheer.
Voor het bestemmingsplan betekent dit dat er per geval maatwerk geleverd wordt. Het kleinschalige
landschap en gebiedseigen karakten kan zo gewaarborgd blijven. Wanneer mogelijk wordt er rui mte
geboden voor verbrede landbouw.

Het provinciaal beleid stelt dat gemeenten het VAB-beleid moeten oppakken en uitwerken. Zo
moet de gemeente een Gemeentelijk Kwaliteitsmenu opstellen. Hierin moet duidelijk worden wat
kwaliteit voor een bepaalde gemeente betekent. Daarnaast is het mogelijk om de sloopregeling
soepeler toe te passen en zelfs te vermijden. Compensatie kan namelijk ook in de vorm van
natuurontwikkeling of een financiële bijdrage in een (kwaliteits)fonds.
Ontwikkelingen moeten in ieder geval getoetst worden aan de uitgangspunten die de provincie heeft.
Waar knelpunten gevormd worden kunnen gemeenten altijd terecht bij provincie en bijvoorbeeld de
LLTB.
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3.3 Gemeentelijk beleid
De agrarische sector is een belangrijke sector in de gemeente Bergen. Ook ruimtelijk gezien heeft het
een grote landschappelijke impact. De gemeentelijke visie is vastgesteld in de structuurvisie +
(actualisatie) die in december 2011 als voorontwerp vastgesteld is.
3.3.1 Structuurvisie +
De gemeente Bergen ziet kansen in kleinschalig landschap en regionale voedselproductie. Voor het in
stand houden van de agrarische bedrijfsvoering is het opheffen van spanningen tussen
natuurontwikkeling en de bedrijfsvoering belangrijk.
Verbreding binnen een agrarisch bedrijf
Agrarische bedrijven in het buitengebied die willen verbreden krijgen daarvoor de ruimte. Deze
bedrijven kunnen iets bieden aan de leefbaarheid in het buitengebied. Zo wordt er ruimte geboden voor
economische dragers in het buitengebied. Nieuwe niet-agrarische ontwikkelingen zijn niet gewenst,
maar kunnen wel voorkomen (alleen onder voorwaarden uit het LKM).
Functieverandering van agrarisch naar wonen
Woningen dienen in principe binnen de rode contouren te worden gebouwd zodat het buitengebied
gevrijwaard wordt van verdere verstedelijking en verstening. De rode contouren zijn door de provincie
vastgestelde begrenzingen rond kernen. Wonen in het buitengebied is derhalve niet gewenst. Op
uitzondering en onder voorwaarden is het echter mogelijk om buiten de contouren te bouwen. Hier geldt
wel de eis uit het Limburgs Kwaliteitsmenu dat er een financiële compensatie tegenover moet staan.
Verbetering van de omgevingskwaliteit
Investeringen moeten voldoen aan de aanwezige kwaliteiten en structuren zoals beschreven in het
Limburgs Kwaliteitsmenu. De kwalitatieve randvoorwaarden uit dat LKM zijn in het gemeentelijk beleid
overgenomen. De financiële omvang van de kwaliteitsbijdragen worden niet als vaste bedragen
overgenomen. Landschappelijke inpassing (zoals gesteld in het LKM) en niet de financiële omvang is
dus het uitgangspunt voor de kwaliteitsverbetering. De gemeente Bergen werkt hiervoor samen met het
Gelders Genootschap die specifieke expertise heeft en de gemeente Bergen kan helpen bij het maken
van keuzes op het gebied van landschap en natuur.

Landschappelijke kwaliteit is een belangrijk punt om aan vast te houden als het gaat om
ontwikkelingen in het buitengebied. De gemeente Bergen streeft naar landschappelijke inpassing
en zet in op ruimtelijke kwaliteitsverbetering zoals gesteld in het LKM. Er zijn daardoor
mogelijkheden voor woningen en niet-agrarische activiteiten, hoewel dat altijd en alleen onder
voorwaarden zal gelden.
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3.4 Wetsvoorstel Plattelandswoningen
Het wetsvoorstel plattelandswoningen (heet nu officieel: wijziging van de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen
bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische
7
bedrijfswoningen aan te passen) is een vervolg op een initiatiefnota van van Heugten . Het voorontwerp
regelde dat milieukwaliteitseisen voor de plattelandswoning gelijk zijn aan die voor de agrarische
bedrijfswoning . Inmiddels is het wetsvoorstel uitgewerkt (voor het gemak wordt het voorstel in deze
notitie het wetsvoorstel plattelandswoning genoemd). Het doel van de wetswijziging is de
onverkoopbaarheid en de onbewoonbaarheid door burgers van plattelandswoningen te voorkomen. De
vraag is of er in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met het we tsvoorstel en zo ja
hoe?
3.4.1 Voorgestelde wijzigingen
In het wetsvoorstel zijn een aantal belangrijke wetswijzigingen opgenomen. De twee wijzigingen die het
wetsvoorstel nu heeft zijn de volgende:
1. Art. 1.1a WABO: de bedrijfswoning mag ook bewoond worden door derden, maar wordt nog steeds
beschouwd als zijnde een deel van de inrichting.
De plattelandswoning heeft de status van agrarische bedrijfswoning, waarvoor lage milieueisen gelden,
maar die gekocht én, in tegenstelling tot voorheen, ook bewoond mag worden door een burger. De
nieuwe bestemming plattelandswoning zorgt er dus voor, dat de bedrijfswoning wordt afgesplitst van het
perceel, maar dat het nog wel onderdeel blijft van de inrichting (art. 1.1a WABO). Hierdoor worden
plattelandswoningen niet beschermd tegen milieugevolgen (het is geen gevoelige bestemming) van het
bijbehorende agrarische bedrijf. Ook kunnen in de omgeving liggende agrarische bedrijven gewoon
uitbreiden zonder last te hebben van de burgerwoningen c.q. plattelandswoningen in het gebied.
2. Art. 2.14 WABO lid 7: bij de verlening van een vergunning voor het oprichten of wijzigen van een
inrichting, voor het vereiste beschermingsniveau, wordt uitgegaa n van de planologische situatie (wat
in het bestemmingsplan staat).
Niet langer is het feitelijke gebruik bepalend voor de mate van milieubescherming, maar het
planologisch regime (art 2.14 WABO). Milieuwetgeving kan soms de mate van leefbaarheid in het
buitengebied beperken. Het biedt geen mogelijkheden voor mensen die in het buitengebied w illen
wonen en niet zoveel geven om bijvoorbeeld stankoverlast. Milieuwetgeving geeft dus geen aandacht
aan de ruimtelijke context, economische dragers, en cultuurhistorische onderbouwing. Dit voorstel geeft
de planologische situatie en niet het feitelijke gebruik (met de millieuoverlast als gevolg) voorrang.
De woning wordt aangemerkt als burgerwoning indien geen functionele verbinding meer bestaat tussen
het agrarische bedrijf en de bewoners, waarbij wordt uitgegaan van de feitelijke situatie. Voor het
legaliseren van een burgerwoning moet dus nog wel het bes temmingsplan aan worden gepast. Om een
bedrijfswoning in het buitengebied te bestemmen heeft de gemeente dus een nieuwe bestemming
gekregen. Deze zogeheten plattelandswoning heeft dan geen milieukundige bescherming meer (net als
de voormalige bedrijfswoning), maar wordt verder gezien als burgerwoning.
3.4.2 Het wetsvoorstel nader bekeken
Het wetsvoorstel wordt echter op een aantal punten bekritiseerd. Verschillende juridische bureaus (o.a.
8
Hekkelman Advocaten ) hebben het wetsvoorstel onder de loep genomen. Zij kwamen tot de conclusie
dat het toestaan van burgerwoningen in milieugevoelige gebieden voor nieuwe problemen zorgt:
Een daarvan is het voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. De gevolgen van het wetsvoorstel
zullen onwenselijke situaties met zich meebrengen:
o Burgerwoningen toestaan waar landbouw het primaat heeft is ruimtelijk gezien geen
wenselijke situatie. Zoals de provincie stelt in het LKM is een andere bestemming als
recreatie veel meer passend in het buitengebied. Het landschappelijk milieu vervangen voor
een woonmilieu wordt daarentegen als ongewenst beschouwd.
o Het apart bestemmen van de burgerwoningen zorgt tot versnippering binnen het
bestemmingsplan. Juist in een gebied waar zonering zo belangrijk is (contourenbeleid)
zouden gemeenten dus steeds meer kleine bouwvlakken toestaan. Als voorbeeld hiervoor
zouden er dus meer burgerwoningen in LOG-gebieden voor kunnen komen.
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o
o
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Daarbij komt dan nog dat meer mensen naast bedrijven komen te wonen. Dit is, mede
gezien de veiligheid, ook niet erg wenselijk. Een overdraagbare ziekte als Q -koorts kan zich
dan gevaarlijk snel verspreiden. Daarvoor zijn echter wel wettelijke normen.
Dreiging van stijging van grondprijzen. Omdat de grond van een woonbestemming over het
algemeen meer waarde heeft dan van agrarische grond zullen de grondprijzen in het
buitengebied stijgen. Ook hier is het de vraag of dit wel wenselijk is.
Een toename van het aantal verkeersbewegingen: door de functieverandering kan het zijn
dat er meer verkeer van en naar de locatie gaat. Een voorbeeld is een paardenmanege die
druk bezocht wordt door paardenliefhebbers. Zoals beschreven in het beleidsplan ruimere
planologische mogelijkheden in het buitengebied (zie §2.2 Het huidige VAB-beleid van de
gemeente Bergen) mag er voor agrarische bedrijven ten hoogste sprake zijn van een
geringe verkeersaantrekkende werking.

Een tweede probleem is aanspraak via het civiele recht:
Voor agrarische bedrijven zullen omgevingsvergunningen voor milieu worden uitgegeven. Echter
kunnen buren op grond van een Onrechtmatige Daad (een handeling of een nalating waarmee iemand
op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt) deze agrarische bedrijven
aansprakelijk stellen (dit hangt echter af van de aard, ernst, en duur van de hinder). De agrariër kan wel
aan zijn vergunning voldoen, maar kan alsnog aansprakelijk worden gesteld via een Onrechtmatige
Daad. De agrariër kan namelijk zoveel geur uitstoten als dat hij zelf wil w ant de plattelandswoning heeft
nul bescherming. Het arrest Vermeulen/Lekkerkerker (zie §4.7 Jurisprudentie) is het arrest wat hiervoor
de basis geeft. Hierin vrijwaart een omgevingsvergunning voor milieu niet de overlast die bijvoorbeeld
geur kan geven voor aansprakelijkheid via een Onrechtmatige Daad.
Een derde probleem is milieuhinder van de (eigen, voormalige) stallen:
Het is in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en in de Wet geluidhinder en veehouderij (Wgv) niet de
bedoeling dat de bedrijfswoning last heeft van zijn eigen stallen (‘alleen van de omgeving’). Maar er
staat ook nergens dat het niet zo is. Er moet dus vanuit worden gegaan dat de eigen inrichting niet de
omgeving is. Het is dus niet juridisch vastgesteld dat de afgesplitste bedrijfswoning geen overlast heeft
van zijn voormalige bedrijfsbebouwing.

Het wetsvoorstel borduurt voort op de flexibilisering van burgerwoningen in het buiten gebied. Een
nieuwe bestemming plattelandswoning zal de belemmeringen van een burgerwoning in het
buitengebied weghalen. Er wordt niet langer uitgegaan van de feitelijke situatie, maar van de
planologische situatie. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om plattelandswoningen gemakkelijk te
legaliseren. Het wetsvoorstel heeft echter discussiepunten, zoals strijd met een goede ruimtelijke
ordening en aansprakelijkheid via het civiele recht.
Voor de gemeente Bergen is het advies om te anticiperen op het wetsvoorstel. De kans dat het
wetsvoorstel ingevoerd gaat worden is groot. De bestemming plattelandswoning toevoegen in het
bestemmingsplan is misschien te risicovol door de discussiepunten. Een variant op de
plattelandswoning zal echter wel tot de mogelijkheden behoren.
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Hoofdstuk 4 ervaringen uit de praktijk
Om meer inzicht te krijgen over hoe andere organisaties op het VAB-beleid inspelen is daar onderzoek
naar gedaan. De aanpak van anderen kan een voorbeeld zijn voor de gemeente Be rgen. De vragen die
hier centraal staan zijn dan ook: Hoe pakken andere gemeenten/partijen de VAB-problematiek op? En
wat kan de gemeente Bergen hiervan leren?
Ten eerste is er onderzoek gedaan naar gemeenten die VAB-beleid hebben opgesteld waarin de laatste
ontwikkelingen zijn meegenomen. Ook is belangenorganisatie LLTB met een heel andere invalshoek in
het onderzoek meegenomen. Daarnaast is er aan adviseurs gevraagd hoe zij met het probleem omgaan
concreet binnen het bestemmingsplan. De gemeente Bergen kan leren van de ervaringen en belangen
van deze drie combinaties van partijen. In onderstaand overzicht staan de partijen die betrokken zijn:

Gemeente
St. Oedenrode

Gemeente
Peel en Maas

Gemeente
Gennep

LLTB

Kuiper
Compagnons

Wissing

Bosland

Arvalis

Tevens zijn er locatiebezoeken gedaan om de ontwikkelingen daadwerkelijk in de praktijk tegen te
komen. Hierbij staat de kijk van de agrariër op het probleem centraal.
Als laatste is er onderzoek gedaan naar jurisprudentie omtrendt het Bestemmingsplan Buitengebied . Dit
geeft niet alleen een beeld van welke mogelijkheden er zijn maar ook een voorzet van welke kant het
mogelijk op gaat. Wordt er bijvoorbeeld streng getoetst op handhaving, of kunnen gemeenten bepaalde
situaties gedogen?
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4.1 Gemeente St. Oedenrode
Voor het opstellen van het Bestemmingsplan Buitengebied heeft de gemeente St. Oedenrode een
uitgebreide inventarisatie gedaan. 160 (voormalige agrarische) bedrijv en zijn bezocht. Dit waren allen
bedrijven waar te weinig over bekend was uit het vergunningenbestand en subsidieaanvragen . Daarvóór
had de gemeente al VAB-beleid opgesteld.
De gemeente St. Oedenrode heeft een persoonsgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan
verweven. Dit recht geeft de bewoners die vanaf een vastgesteld moment (bij vaststelling ontwerp
bestemmingsplan) in een burgerwoning woonden recht om er te blijven wonen. Nabestaanden of derden
zullen niet meer onder die overgangssituatie vallen. Voor twijfelgevallen was een adviescommissie
ingesteld. Daarnaast moesten alle agrariërs die wilden ontwikkelen een bedrijfsplan maken en een roplan (gericht op kwaliteitsverbetering). Per geval is bekeken hoe het moest worden opgenomen in het
bestemmingsplan. Dit is gedaan aan de hand van het volgende schema waarin onderscheid is gemaakt
tussen verschillende zones:
Feitelijke
situatie:

Ligging:
LOG-gebied en
duurzame locatie
verwevingsgebied

Extensiveringsgebied
en niet-duurzame
locatie
verwevingsgebied

Geen actief agrarisch
bedrijf meer en geen
overige
belemmeringen

Nog actief agrarisch bedrijf, woning
bewoond door ander dan de agrarische
ondernemer
Nieuwe bewoning
Nieuwe bewoning
aangevangen voor
aangevangen na 2828-11-2008
11-2008

Handhaven agrarische
bestemming. Opnemen
persoonsgebonden
overgangsrecht

Handhaven
agrarische
bedrijfsbestemming.
Opnemen
persoonsgebonden
overgangsrecht
Handhaven
agrarische
bedrijfsbestemming.
Opnemen
persoonsgebonden
overgangsrecht

Bestemming wijzigen in
wonen

Handhaven agrarische
bedrijfsbestemming

Handhaven agrarische
bedrijfsbestemming

Verbreding binnen een agrarisch bedrijf
Verbreding geeft hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen in de vorm
van dagrecreatie of een zorgboerderij. Dit wordt als positief beschouwd. Hergebruik bindt zich altijd aan
een omgevingsvergunning waar voorwaarden voor gelden. Qua nevenactiviteiten heeft gemeente St.
Oedenrode dus dezelfde flexibele visie als de gemeente Bergen. In het schema wordt daarnaast
duidelijk dat een niet-agrarisch bedrijf toch een agrarische bestemming kan hebben. Wonen wordt
namelijk geweerd in LOG-gebieden. Daardoor blijft de bestemming agrarisch terwijl het geen volwaardig
agrarisch bedrijf meer is.
Functieverandering van agrarisch naar wonen
Functieverandering naar wonen is alleen onder voorwaarden mogelijk. Afhankelijk van de ligging en
onder voorwaarden kan er een woning toegevoegd worden aan het perceel ( binnen de kaders van het
Limburgs Kwaliteitsmenu). Voor het nieuwe bestemmingsplan geldt bovenstaand schema, waarin het
mogelijk is dat de bestemming wordt gewijzigd in woondoeleinden.
Verbetering van de omgevingskwaliteit
De gemeente St. Oedenrode geeft meerdere mogelijkheden voor het verbeteren van de
omgevingskwaliteit. Aanleg van een recreatieve ontsluiting of waarborgen van cultuurhistorisch e
bebouwing ziet de gemeente als kwaliteitsverbetering. Meest voorkomend is echter de sloopregeling. In
ruil voor sloop van voormalige bedrijfsgebouwen mag de inhoud van de woning extra worden vergroot.
Ook kan worden gekozen voor extra oppervlakte aan bij gebouwen bij een woning. Deze sloopregeling
zorgt voor ontwikkelingen in het buitengebied en is vergelijkbaar met die van de gemeente Bergen. Hier
heet het de uitvoeringsregeling. Deze regeling heeft echter een aantal opvallende verschillen ten
opzichte van de gemeente Bergen. De gemeente maakt het mogelijk om de sloop in termijnen te laten
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gebeuren. Daardoor is het voor de stoppende agrariër mogelijk om gefaseerd stallen te slopen wat
maatschappelijke en mogelijk ook financiële voordelen geeft. Dit wordt geregeld via een overeenkomst,
niet in het bestemmingsplan. Via een afwijkingsplan is er maatwerk per geval nodig om nieuwe
ontwikkelingen te sturen.
Afsplitsing
St. Oedenrode heeft de bestemming plattelandswoning verwerkt in het bestemmingsplan. Zij lopen voor
op het rijksbeleid en het wetsvoorstel plattelandswoningen. De bestemming plattelandswoning is een
afwijkingsbevoegdheid in de planregels. “Als iemand in de stank wil wonen dan moet dat kunnen”. De
vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing wordt dan los gezien van de nieuwe plattelandswoning. De
woning is dan gesplitst van de voormalige bedrijfsbebouwing. Maar omdat het een plattelandswoning
betreft heeft de woning geen last van milieubelemmeringen van het voo rmalige bedrijfsgebouw. Een
VAB mag dan dus gebruikt worden als plattelandswoning. Er moet echter voldaan worden aan de
volgende voorwaarden:
De woning ligt binnen het agrarisch bouwvlak;
Het agrarisch bedrijf is in werking;
De woning ondervindt geen onevenredige milieubelemmeringen op de aspecten geluid, trilling,
fijnstof of verkeer;
De activiteit belemmert geen andere activiteiten in de omgeving ;
Er ontstaat geen onevenredige hinder op het gebied van milieu, infrastructuur, landschap, ecologie,
hydrologie en archeologie.

De verdeling van mogelijkheden in zones lijkt een zeer goed uitgangspunt dat toepasbaar is in
het bestemmingsplan. Een voorbeeld is de bestemming wonen niet toestaan in LOG-gebieden.
Het persoonsgebonden overgangsrecht zorgt dat er een tijdelijke oplossing is voor het wonen op
een agrarisch bestemd perceel. Deze maatregel benodigt een uitgebreide inventarisatie en
maatwerk wanneer deze rechten moeten worden toegewezen op locaties.
De bestemming agrarisch is flexibel geformuleerd. In LOG-gebieden blijft de bestemming
agrarisch, ook al gaat het om een niet-volwaardig agrarisch bedrijf.
De bestemming plattelandswoning zorgt ervoor dat de bedrijfsbebouwing los van de woning wordt
gezien. Echter zijn er vijf voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De kans is echter klein dat
er in het buitengebied aan deze voorwaarden voldaan kan worden.
Voor stoppende agrariërs is er de wijzigingsbevoegdheid voor nevenactiviteit danwel verandering
van functie.
Ook heeft de gemeente een soepele sloopregeling (uitvoeringsregeling). Om minder te hoeven
slopen kunnen agrariërs meerdere activiteiten ontplooien zodat ze alle bebouwing nodig hebben
en niet hoeven te slopen. Ook is er de mogelijkheid om gefaseerd te slo pen.
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4.2 Gemeente Peel en Maas
De gemeente Peel en Maas is een gemeente die is gevormd door een gemeentelijke herindeling.
Hierdoor zijn vier gemeenten tot één samengevoegd. De gemeente Peel en Maas kwam daardoor voor
een grote opgave te staan met betrekking tot het actualiseren van bestemmingsplannen. In december
2008 is eerst het Structuurplan Buitengebied vastgesteld. Dit plan bleek te star om ontwikkelingen te
stimuleren en was niet tegen de dynamiek van het buitengebied opgewassen.
De actualisatie staat in de beleidsnotitie nieuwe denkrichting vrijkomende agrarische bebouwing in het
buitengebied (februari 2011) en maakt onderdeel uit van de Structuurvisie Buitengebied (december
2011). Binnen de kaders van deze alomvattende structuurvisie is het Bestemmingsplan Buitengebied
opgesteld. Hier is een volledig nieuwe inventarisatie gedaan. Op afspraak konden burgers gedurende
20 dagen hun zienswijze inbrengen. Middels een standaardinspraakreactieformulier konden de burgers
gemakkelijk hun op- en aanmerkingen plaatsen. Van de 500 bezoekers hebben dan ook zo’n 450
burgers gereageerd. De inventarisatie is daardoor veel werk geweest, maar heeft een zeer positieve
invloed gehad op de uitwerking van het bestemmingsplan.
In het structuurplan is er al een opzet gedaan naar indeling in zones. In het Gemeentelijk
Kwaliteitskader zijn deze zones nader uitgewerkt. Per zone zijn verschillende ontwikkelingen mogelijk.
Zo is in natuurgebieden (vrijwel) niets mogelijk en wordt er in kernrandzones juist ruimte geboden voor
(intensievere) bedrijvigheid. In het structuurplan is daarom de volgende zoneringskaart opgenomen:

Figuur 4: Structuurvisiekaart met zonering van het Buitengebied.

Verbreding binnen een agrarisch bedrijf
Agrarisch verwante bedrijven kunnen zich in het gehele buitengebied in een VAB vestigen. Daarvoor is
een VAB-aanduiding opgenomen in het bestemmingsplan. Via een afwijkingsbesluit is het mogelijk om
deze aanduiding te krijgen (totaal nu 3 gevallen). De volwaardigheidseis van een agrarische
bestemming wordt met deze aanduiding losgelaten. Dat betekent niet dat er geen belemmeringen zijn.
Gebruik van bijgebouwen heeft namelijk wel beperkingen. Deze mogen niet bedrijfsmatig verhuurd
worden (bijvoorbeeld aan een autohandelaar). Hobbymatig daarentegen wel (bijvoorbeeld aan een
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timmerman die bijklust). Bedrijvigheid mag dus alleen als nevenactiviteit uitgevoerd worden (tenzij het is
gelegen in een kernrandzone). Voorwaarde is ook dat de activiteiten binnen de bestaande bebouwing
plaatsvinden. Het maakt niet zoveel uit waarvoor het wordt gebruikt, als het ruimtelijk beeld maar niet
verandert en er geen belemmeringen voor de omgeving optreden. Verder is voor het onderscheid
tussen hobbymatig en bedrijfsmatig gebruik, maatwerk per geval nodig.
Functieverandering van agrarisch naar wonen
Voor functieverandering van agrarisch naar wonen is er de aanduiding plattelandswoning bedacht. Deze
is echter anders gebruikt dan in het wetsvoorstel is geopperd. De gemeente Peel en Maas heeft
gekozen om agrarische bestemmingen, waar geen agrarische activiteiten meer zijn en waar dus alleen
gewoond wordt, te bestemmen als wonen met een aanduiding plattelandswoning. Het gaat hier in totaal
om zo’n 375 gevallen. Het gehele bouwblok wordt als wonen bestemd. De aanduiding heeft als functie
dat de plattelandswoning geen milieubeperkingen geeft voor omliggende bedrijven. Afsplitsing van de
bedrijfsbebouwing van de bedrijfswoning valt hier dus niet onder. Percelen die al een woonbestemming
hebben krijgen geen aanduiding plattelandswoning. Dit is zo gedaan omdat de gebruiksrechten van
deze woningen dan aangetast worden, wat de gemeente wil voorkomen.
Verbetering van de omgevingskwaliteit
Voor het verbeteren van de omgevingskwaliteit is het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu opgesteld.
Kwaliteitsverbetering (zoals in het LKM) dient naar gestreefd te worden. Uitbreiding en nieuwbouw
moeten vergezeld gaan met een compensatie. Dit is in een trapsverhouding duidelijk gemaakt:
1. Op eigen terrein (inpassing, natuurontwikkeling, sloop);
2. In de buurt (natuurontwikkeling, sloop);
3. Financiële compensatie in een sloopfonds (prijzen volgens LKM, €6 per m² voor
natuurontwikkeling).
Eerst wordt gekeken of stap 1 mogelijk is. Is dit niet zo dan geldt stap 2, en in uiterste gevallen geldt
stap 3. Verder is in het Gemeentelijk Kwaliteitskader Peel en Maas bepaald welke ontwikkelingen er in
welke zone zijn toegestaan. Hierin is onderscheid gemaakt tussen basiskwaliteit, basiskwaliteit plus en
aanvullende kwaliteit. Basiskwaliteit is altijd van toepassing, dat wil zeggen dat nieuwe bebouwing en
verharding landschappelijk ingepast moet worden. Verder geldt: hoe gevoeliger een gebied, hoe meer
de compensatie moet zijn. Zie onderstaande afbeelding:

Figuur 5: Basiskwaliteit, basiskwaliteit +, en aanvullende kwaliteit.

Voor het behalen van basiskwaliteit plus en aanvullende kwaliteit geldt er een sloopregeling. Er zijn
hierdoor bebouwingsmogelijkheden en ruimere hergebruiksmogelijkh eden. Er is een maximale inhoud
van bebouwing van 1500m³ opgenomen en maximaal tweederde van de gesloopte bebouwing mag
teruggebouwd worden.
Om bijvoorbeeld natuurontwikkeling financieel uit te drukken is er door de gemeente Peel en Maas een
uitwerking gedaan van het gestelde in het LKM. Dit financiële model is opgenomen in
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Bijlage 6: Compensatieregeling Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM).

Afsplitsing
De plattelandswoningen zijn woningen binnen een agrarische bedrijfsbestemming, waar het bedrijf
beëindigd is of afsplitsing van de woning heeft plaatsgevonden van het agrarisch bedrijf. Het functioneel
gebruik van de woning blijft ongewijzigd.
De afsplitsing betreft een bewuste keuze van het agrarisch bedrijf. Hierbij zijn in het algemeen de
economische redenen leidend geweest boven de mogelijke beperkingen door milieuregelgeving. Ook de
gebruiker van de plattelandswoning heeft een bewuste keuze gemaakt. De bewoner van de
plattelandswoning is de woning gaan gebruiken in de weet dat het onderdeel uitmaakt van een
agrarische bestemming. Hierbij zijn in het algemeen de lusten van het wonen in het buitengebied
leidend geweest boven de mogelijke lasten die ondervonden kunnen word en door de agrarische
bestemming. De gemeente gaat dus zowel voor de plattelandswoning als voor het (agrarisch) bedrijf uit
van deze bewuste keuze. Om het woon- en leefklimaat acceptabel te houden streeft de gemeente er
naar dat de milieuhygiënische situatie in de toekomst niet negatief mag ontwikkelen.

Zonering is ook door de gemeente Peel en Maas opgepakt om gebieden van elkaar te
onderscheiden waardoor dit kan worden doorvertaald in het bestemmingsplan. Per zone zijn
verschillende ontwikkelingen mogelijk.
De volwaardigheid van een agrarisch bedrijf kan losgelaten worden met een VAB -aanduiding via een
afwijkingsbesluit. Agrarisch verwante bedrijven kunnen zich in het gehele buitengebied onder
voorwaarden in een VAB vestigen. Per geval wordt bekeken of de mate van bedrijvigheid wel past in
het buitengebied en het ruimtelijke beeld niet veranderd. De bestemming agrarisch kan daardoor
bedrijfsmatig dan wel hobbymatig gebruikt worden.
De gemeente Peel en Maas heeft gekozen om agrarische bestemminge n, waar geen agrarische
activiteiten meer zijn en waar alleen gewoond wordt, te bestemmen als wonen met een aanduiding
plattelandswoning (anders dan het wetsvoorstel). De aanduiding heeft als functie dat de
plattelandswoning geen milieubeperkingen geeft voor omliggende bedrijven. Agrariërs die graag in
het buitengebied wonen krijgen hier de kans voor. Afsplitsing waardoor er meer woningen in het
buitengebied kunnen komen wordt geweerd, afsplitsing die in het verleden al heeft plaatsgevonden
worden aangepakt door ook deze te bestemmen als wonen met aanduiding plattelandswoning.
In een Gemeentelijk Kwaliteitsmenu is de zonering geregeld. Daarnaast is er een uitwerking van het
LKM in verwerkt. Ontwikkelingen compenseren wordt aan de hand van drie duidelijke stappen
getoetst. De financiële component uit het LKM is hier wel overgenom en. Verder is de compensatie
afhankelijk van in welke zone/gebied de ontwikkeling plaatsvindt.
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4.3 Gemeente Gennep
De gemeente Gennep is een aangrenzende gemeente die medio juni het nieuwe Bestemmingsplan
Buitengebied vaststelt. Gennep heeft minder last van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing maar
heeft dus wel al de procedure doorlopen. Voor het bestemmingsplan heeft de gemeente Gennep
verschillende deelonderzoeken gedaan. Het regionale beleid (van Gennep, Mook, en Bergen) is door de
gemeente Gennep 1-op-1 overgenomen uit het beleidsplan ruimere planologische mogelijkheden in het
buitengebied. Er zijn dan ook geen verschillen met het vigerende VAB-beleid van beide gemeenten.
Wel kan er geleerd worden van de procesgang naar het Bestemmingsplan Buitengebied. Aangezien het
bestemmingsplan mer-plichtig was heeft de gemeente de m.e.r.-procedure doorlopen. De resultaten
hiervan vormen een belangrijke input voor het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden in het
bestemmingsplan. De omvang en de milieugevolgen van de intensieve veehouderijen zijn hier
bijvoorbeeld in meegenomen. Hierdoor is er een beeld van de ammoniakdepositie verkregen en indirect
ook van de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven. De resultaten hebben een positieve
invloed gehad op de uitwerking van het bestemmingsplan. Onderstaande figuur is er een voorbeeld van:

Figuur 6: Een overzichtelijk beeld van de omvang van veehouderijbedrijven.

Verbreding binnen een agrarisch bedrijf
In het nieuwe bestemmingsplan is functieverandering mogelijk via een wijzigingsbevoegdheid. Het gaat
hier om het benutten van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen die nog een agrarische bestemming
hebben. Er wordt ruimte geboden voor nieuwe economische dragers in het buitengebied. Dit zijn
toeristische, recreatieve, en niet-agrarische bedrijvigheid (zie §2.2 Het huidige VAB-beleid van de
gemeente Bergen).
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Functieverandering van Agrarisch naar wonen
Ook voor wonen is functieverandering mogelijk via een wijzigingsbevoegdheid. Dit is dus 1-op-1
overgenomen vanuit het beleidsplan in het bestemmingsplan. Voor woningen die deel hebben
uitgemaakt van een bedrijf dat beëindigd is, geldt bij een bestemming als burgerwoning geen extra
beperking op geur (Wet geurhinder en veehouderij), maar mogelijk wel op fijnstof en/of geluid. Echter,
als er meer dan 50 meter tussen de woning en een ander agrarisch bedrijf ligt, verwacht de gemeente
Gennep geen problemen. Waar mogelijk hebben agrarische bedrijven waar alleen nog maar gewoond
wordt een woonbestemming gekregen, omdat zij niet meer als volwaardig agrarisch bedrijf te boek
staan (10 NGe is hier als ondergrens genomen). Bij de woonbestemming is het hobbymatig houden van
dieren toegestaan. Deze uitgangspunten zijn in het planMER onderzocht en dus in het
bestemmingsplan meegenomen.
Verbetering van de omgevingskwaliteit
Om de omgevingskwaliteit te waarborgen geldt de sloopregeling zoals verwoord in het beleidsplan
ruimere planologische mogelijkheden. Daarnaast biedt de gemeente meerdere mogelijkheden in een
Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (uitwerking van het Limburgs Kwaliteitsmenu). Hierin is onder andere een
gebiedsindeling gemaakt en een afwegingskader voor (on)gewenste ontwikkelingen. Dit geeft duidelijke
kaders van wat wel en niet is toegestaan in het buitengebied. Deze kaders zijn dan ook overgenomen in
het bestemmingsplan. In het Limburgs Kwaliteitsmenu wordt ook in de mogelijkheid voorzien om de
kwaliteitsbijdrage in een gemeentelijk of regionaal kwaliteitsfonds te storten. De causaliteit tussen
ingreep en kwaliteitsverbetering wordt hierdoor bewaakt. Dit heeft de gemee nte Gennep ook
overgenomen en vertaald in het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu. Een particulier initiatief kan dus gepaard
gaan met kwaliteitsverbetering én/óf een financiële bijdrage in het fonds.
Elk geval wordt aan de hand van een afwegingskader als gewens te of ongewenste ontwikkeling gezien.
Per zone is per module (uit het LKM) in het afwegingskader gekeken of er een positieve, neutrale of
negatieve grondhouding is. In figuur 7 is dit afwegingskader opgenomen.
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Figuur 7: Afwegingskader per zone van (on)gewenste ontwikkelingen

Afsplitsing
Woningsplitsing is via een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen . Voorwaarden zijn dat de
wooneenheden in één bouwmassa blijven en dat de inhoud van de woningen minimaal 450 m³ per
woning bedraagt. Meerdere burgerwoningen op een perceel is niet toegestaan tenzij dit in de bestaande
situatie al het geval is. In die gevallen is per perceel het maximaal aantal wooneenheden opgenomen.

De doorlopen mer-procedure heeft geleid tot een duidelijk beeld van de omvang van
milieubelemmeringen die er in de gemeente Gennep zijn. Aan de hand hiervan is dan ook een
concrete ondergrens genomen om een woonbestemming van een agrarische bestemming te
onderscheiden. Omdat verschillende bedrijven verder niet meer als volwaardig agrarisch bedrijf te
boek staan is er (als het gaat om hobbymatig gebruik) gekozen voor een woonbestemming.
De gemeente Gennep heeft in het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu een onderscheid gemaakt in
gebiedstypologieën. Hierin is ook een kwaliteitsfonds verwoord, die de mogelijkheid geeft om
kwaliteitsverbetering na te streven fysiek (natuurontwikkeling, sloop) dan wel financieel (bedrag
storten in fonds). Daarnaast is er in het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu een afwegingskader
opgesteld met (on)gewenste ontwikkelingen.
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4.4 LLTB
De (Nederlandse) Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) is een organisatie die zich inzet voor de
belangen van de agrariër. Deze organisatie opereert landelijk maar splitst zich af in drie regio’s. De
regionale organisaties LTO Noord, ZLTO, en LLTB maken zich sterk voor verbrede landbouw en streven
naar een vitaal platteland. Een leefbaar platteland is in het belang van iedereen zo stelt de LTO.
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) komt ook in aanraking met het VAB-beleid. Het huidige
beleid wordt als zeer strikt ervaren en geeft weinig ruimte voor ondernemers en overheden om samen te
werken. Daarbij stelt de LLTB dat het economisch niet meezit en de ruimte voor nieuwe investeringen
gering is. Daarentegen is de dynamiek in het buitengebied opvallend (figuur 8). Door onder andere
gemeenten moet hier secuur op ingespeeld worden. Het is niet voor niks dat beleidsplannen van 4 jaar
geleden nu al niet meer up-to-date zijn.
Verbreding binnen een agrarisch bedrijf
Landbouw is de drager in het buitengebied. De boer
maakt het landschap. De boer zou dan ook alle
ruimte moeten krijgen voor het uitvoeren van zijn
agrarische werkzaamheden. De LLTB voorziet
daarin ook de mogelijkheid tot verbreding. Voor
boeren moet alle ruimte geboden worden voor
verbreding van de activiteiten in het buitengebied.
Dit kan bedrijfsmatig (kleinschalig) maar ook
recreatief. Vooral in een gemeente als Bergen, waar
hoogwaardige recreatieve activiteiten zijn, moet
deze sector de ruimte krijgen. Daarnaast moet er in
de behoeften worden voorzien. Meewerken met
verzoeken van agrariërs die willen verbreden is dan
ook essentieel voor een succesvolle aanpak.
Figuur 8: Dynamiek in het buitengebied

Bedrijven willen doorontwikkelen en zorgen voor
werkgelegenheid en leefbaarheid van de omgeving. Deze zijn natuurlijk essentieel en mogen niet
vertrekken uit de gemeente. De LLTB staat als organisatie voor de agrarische ondernemer. De LLTB
stelt dan ook dat die de ruimte moeten krijgen om te ontwikkelen en dat landbouw het primaat in het
buitengebied moet houden.
Functieverandering van agrarisch naar wonen
Voor het toelaten van burgerwoningen in het buitengebied is maatwerk vereist . De LLTB stelt daarom
een gebiedsgerichte aanpak voor. Het reconstructieplan vormt hiervoor de basis. Het duidelijke
onderscheid tussen LOG-gebieden, verwevingsgebieden, en extensiveringsgebieden moet dan ook
gewaarborgd worden. Dit zou ook in het bestemmingplan ingepast moeten worden. Per
gebiedstypologie is het aan te raden beleid te voeren voor burgerwoningen in het buitengebied:
LOG-gebied: nee-beleid.
Verwevingsgebied: nee, tenzij-beleid.
Extensiveringsgebied: ja, tenzij-beleid.
De LLTB ziet daarnaast een mogelijkheid om een persoongebonden overgangsrecht toe te passen
zoals de gemeente St. Oedenrode heeft gedaan. Alleen degene die het bedrijf beëindigd mag er dan
wonen. Een nabestaande of derde mag dat daarna niet meer. Er hoeft dan geen functieverandering van
agrarisch naar wonen toegepast te worden omdat degene die op het perceel woont het recht krijgt om
er alleen te wonen. De LLTB ziet dit als een goede oplossing omdat het mogelijkheden biedt om in te
spelen op de dynamiek van het buitengebied.
Verbetering van de omgevingskwaliteit
Door landschappelijke inpassing na te streven kunnen de bedrijfsgebouwen een kwaliteitsverbetering
ondergaan. Een kwaliteitsverbetering is mogelijk op twee manieren: de sloopregeling en
natuurontwikkeling. De LLTB stelt echter dat deze soms te veeleisend zijn. Zij vinden het hergebruiken
van een vrijkomend agrarisch gebouw al winst. De sloopregeling is dan misschien dubbel op.

34

Notitie VAB-Beleid

Het verbeteren van de omgevingskwaliteit is financieel onaantrekkelijk voor agrariërs. De bereidheid om
mee te werken is voor agrariërs niet altijd om naar huis te schrijven. Agrariërs gaan bijvoorbeeld niet uit
van een groot pensioen. Ze nemen daarvoor geen vergaande maatregelen. Zij gaan ervan uit dat de
bebouwing die ze hebben een belangrijk deel van hun pensioen is. S tallen die ze bijvoorbeeld kunnen
verkopen. De bedrijfsbebouwing wordt dus als kapitaal gezien. Daarbij is ten eerste de restwaarde van
de panden van belang, ten tweede de ondergrond die waardevol wordt geacht omdat de agrariër daar
het recht heeft om te bouwen. Het illustreert dat het voor agrariërs niet aantrekkelijk is deze
bedrijfsbebouwing te slopen. Het is aan gemeenten om dit wel aantrekkelijk te maken.
De LLTB adviseert daarbij te kijken naar een financiële tegemoetkoming voor de sloopkosten van de
bebouwing. Een voorbeeld hiervoor is het oprichten van een sloopfonds. Gelden uit bijvoorbeeld
uitbreiding van bedrijventerreinen of recreatievoorzieningen worden verzameld in een pot. Binnen het
LKM zijn hier namelijk kosten aan verbonden (€25 m² - €35 m²). Deze kosten kunnen in zo’n fonds
gestopt worden waardoor de sloop wel te financieren is.
Daarnaast zijn er misschien mogelijkheden om de sloopkosten te reduceren. De vraag is waar de
werkelijke kosten voor de sloop zitten. Wanneer die zitten bij ‘de m an met de kraan’ (die wordt betaald
per uur) is er weinig speling. Wanneer de kosten echter zitten in bijvoorbeeld de afvalverwerking zijn er
misschien functionele oplossingen mogelijk. Afvalverwerking zou namelijk hand in hand kunnen gaan
met het verharden van (onverharde) wegen. Daardoor wordt er een win-winsituatie bereikt waar de
sloopkosten én de ruimtelijke kwaliteit op vooruit gaan.
Afsplitsing
De LLTB is overwegend positief over het wetsvoorstel plattelandswoningen en op de hoogte van de
consequenties van het voorstel. De plattelandswoning zal de VAB-gevallen juridisch kunnen regelen
maar de wet heeft verschillende uitgangspunten die door toepassing van de bestemming
plattelandswoning belemmerd (kunnen) worden:
Een goede ruimtelijke ordening (Wro);
Een goed milieutechnisch klimaat (Wgv);
Rekening houden met gezondheid;
Rekening houden met (externe) veiligheid;
Ook de LLTB wijst erop terughoudend te zijn met het bestemmen van de plattelandswoning. Het
wetsvoorstel afwachten is dan ook het advies aan de gemeente Bergen.

De LLTB stelt dat een recreatieve gemeente als Bergen ook in het buitengebied ruimte voor
recreatie moet bieden. Verbreding op het gebied van recreatie en toerisme wordt als ee n kans voor
de regio gezien.
De LLTB stelt een gebiedsgerichte aanpak voor. Door bij een LOG -gebied, een verwevingsgebied
en een extensiveringsgebied aparte regels te stellen kunnen burgerwoningen in het buitengebied
gereguleerd worden.
De LLTB voelt wel wat voor een persoonsgebonden overgangsrecht. Alleen degene waarbij de
agrarische bedrijfsbebouwing vrijkomt geldt dan het recht om er te wonen. Hierdoor worden
ontwikkelingen niet beperkt en heeft de gemeente tijd om de ontwikkelingen nog een tijdje aa n te
zien.
De sloopregeling is onaantrekkelijk voor agrariërs. In een Gemeentelijk Kwaliteitsmenu zou een
kwaliteitsfonds opgezet moeten worden als gesteld in het LKM. Dit zal de kapitaalvernietiging van
de te slopen stallen voorkomen. Daarnaast is het mogelijk om misschien op de sloopkosten zelf te
bezuinigen. Hergebruik van materialen zou hierbij een mogelijke oplossing kunnen zijn. De
haalbaarheid hiervan is echter niet bekend.
Het wetsvoorstel plattelandswoningen wordt nog te risicovol gevonden. De LLTB wijst erop
terughoudend te zijn en het wetsvoorstel af te wachten alvorens overhaaste beslissingen te
maken.
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4.5 Externe partijen
In de gemeente Bergen wordt de uitwerking van het bestemmingsplan veelal gedaan door externe
bureaus. Zij hebben echter ook een eigen invulling en eigen mening over bijvoorbeeld het VAB-beleid.
Aangezien zij ervaring hebben met het maken van een Bestemmingsplan Buitengebied kunnen ze
advies geven aan de gemeente Bergen. Het advies van deze bureaus is daarom meegenomen in deze
notitie.
4.5.1 Kuiper Compagnons
Kuiper Compagnons is een adviesbureau gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkeling. Ook maakt het
bureau bestemmingsplannen en hebben ze ervaring met het Bestemmingsplan Buitengebied. Het
nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Bergen wordt door dit bureau opgesteld. Het
advies van Kuiper Compagnons is duidelijk: vanaf de buitenkant is niet te zien hoe gebouwen gebruikt
worden. Wel óf ze gebruikt worden. Belangrijk is dus niet de functie die de bedrijfsgebouwen hebben,
maar óf de bedrijfsgebouwen een functie hebben. Of er nu een agrariër actief boert of een burger in
woont. Het ruimtelijk beeld blijft hetzelfde. Het advies is dus flexibel om te gaan met de feitelijke situatie
die op een perceel van toepassing is. Een klein bedrijfje in een agrarisch gebouw moet niet meteen
onmogelijk gemaakt worden.
4.5.2 Wissing
Wissing heeft een meer stedenbouwkundige achtergrond. Voor bestemmingsplannen in het
buitengebied heeft het bureau een visie: anticiperen op innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen
en tegelijkertijd de huidige kwaliteit van het buitengebied borgen. Hiernaast moet het bestemmingsplan
werkbaar en praktisch blijven. Wissing geeft advies dat er vooral gekeken moet worden naar de
flexibiliteit van de bestemming agrarisch en dat de bestemming wonen zoveel mogelijk geweerd moet
worden in het buitengebied. Belangrijk is om aan te geven wat de grens is van een volwaardig agrarisch
bedrijf. Hiervoor zal beleid opgesteld moeten worden. Daarnaast is het belangrijk om ook andere
knelpunten binnen het bestemmingsplan af te schermen. Hierbij gaat het niet alleen over verbreding van
het agrarisch bedrijf, maar ook over specifiek beleid voor bijvoorbeeld het oprichten van paardenb akken
en zwembaden.
4.5.3 Bosland
Bosland is een adviesbureau actief op het gebied van bos, natuur en landschap. Ecologische waarde n
en landschappelijke kwaliteit zijn de gespecialiseerde onderwerpen. Het buitengebied is dan ook hun
terrein. De verstedelijking van het buitengebied wordt als opvallend gezien. Aan de ene kant bevordert
het de leefbaarheid, aan de andere kant is het niet gewenst in het buitengebied. Voor het milieu zijn
burgerwoningen in het buitengebied op zich gunstig. Deze stoten namelijk n iet zoveel uit als agrarische
bedrijven. Wel zorgen deze woningen voor belemmeringen voor de bedrijven.
Voor de gemeente is er de afweging tussen economische versterking en natuurontwikkeling. De
landbouw staat hier eigenlijk tussenbeide. Gemeenten streven dan ook vaak naar een glooiende
overgang van landbouw naar natuur wat niet altijd makkelijk is als je rekening houdt met bijvoorbeeld
stikstofemissie en Natura 2000-gebieden. Gemeenten moeten met het proces mee (g)roeien want de
agrarische dynamiek moet niet belemmerd worden. De boeren krijgen dan te weinig kans om te blijven
bestaan. De economische macht is groter dan de wil om de omgevingskwaliteit te behouden. Streven
naar omgevingskwaliteit wordt door Bosland echter als zeer noodzakelijk geacht.
Verbreding binnen een agrarisch bedrijf
Boeren krijgen het steeds lastiger. Een boer met 60 koeien kan niet meer overleven. Die moet
bijverdienen. 30% agrarische bezigheden en 70% ander werk is daarom bijna onontkoombaar. De vraag
is dan ook of de eis van volwaardig agrarisch bedrijf wel behouden moet blijven. Het zou aannemelijk
zijn om deze eis te flexibiliseren binnen het bestemmingsplan.
Verbetering van de omgevingskwaliteit
De vraag die beantwoordt moet worden is wat landschappelijke kwaliteit nu eigenlijk inhoudt. Het is zo’n
breed begrip dat het nadere beschrijving vereist. Volgens Bosland bestaat kwaliteit uit bepaalde
eigenschappen die wel concreet geformuleerd kunnen worden. Ecologie en duurzaamheid zijn daar
voorbeelden van. Een goede manier om de landschappelijke kwaliteit in beeld te brengen is het
verzamelen van de kenmerken van een gebied. Kenmerken die het gebied onderscheiden en opvallend
maken. In de gemeente Bergen is kenmerkend het verschil tussen de landschapstypen: zandduinen
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(o.a. maasduinen), Maasdal (o.a. uiterwaarden Maas), en het grensgebied (ontginningsgronden).
Bosland stelt, net als de LLTB, dat natuur gemaakt wordt door de boeren. Het LOG komt bijvoorbeeld
voort uit de vroegere ontginning van het gebied. Boeren moeten dan ook het gevoel krijgen dat zij de
historie moeten behouden. Natuurbeheer door agrariërs vindt Bosland daarom een logisch
uitgangspunt.
De sloopregeling heeft sterke en zwakke punten. Belangrijk wordt geacht dat er gekeken wordt naar de
bouwkundige staat van de bedrijfspanden. Tevens moeten ecologische en cultuurhistorische
(natuur)waarden meegenomen worden in de afweging tot sloop. Indien dit niet zo is moet er gekeken
worden naar de mogelijkheid tot hergebruik. Sloop van hele panden is namelijk niet echt gewenst
(gezien de sloopkosten). Uit onderzoek dient dan te blijken of de sloop nodig is ja of nee.
4.5.4 Arvalis
Arvalis is een adviesbureau dat voort is gekomen uit de LLTB. Het bureau staat dicht bij de agrariër en
geeft advies binnen de Limburgse landbouwsector, voornamelijk aan de agrariërs zelf. Het bureau
adviseert agrariërs bij het verkopen en kopen van bedrijfsgebouwen en woningen in het buitengebied.
Alertheid voor burgers bij aankoop van een agrarisch bestemde woning is geboden omdat het
8
bestemmingsplan niet altijd woningen in het buitengebied toelaat .
Verbreding binnen een agrarisch bedrijf
De mogelijkheden voor nevenactiviteiten en het verbreden van het agrarisch bedrijf worden door Arvalis
als te beperkt geacht. Daarnaast merkt het bureau dat de ondernemer meer ruimte wil hebben voor
ontwikkelingen. Meer mogelijkheden hiervoor bieden is het advies.
Verbetering van de omgevingskwaliteit
Arvalis heeft een standaardtool opgesteld met specifieke uitgangspunten die de omgevingskwaliteit
kunnen indiceren. Zo kan er een heldere en consequente toepassing van het LKM ingezet worden. Op
negen punten wordt een score gebaseerd waaraan ontwikkelingen moeten voldoen:
Natuur en landschap, cultuurhistorie, openheid van het landschap, geluid en rust, geur en fijnstof,
ammoniakemissie, energie, verkeer, werkgelegenheid en levendigheid.
Elke aanvraag en verandering (ontwikkeling) wordt getest aan deze punten. Ieder punt krijgt een cijfer
tussen de 1 en 10. Uit alle punten wordt dan een gemiddelde genomen. Wanneer de situatie in de
toekomst beter gewaardeerd wordt dan de situatie nu, kan de ontwikkeling positief opgepakt worden.
Voor de gemeente is het raadzaam een dergelijke tool te ontwikkelen (in het Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu) zodat omgevingskwaliteit meer betekenis krijgt.

Flexibel omgaan met het feitelijk gebruik van een bepaald perceel is het advies. Aan de buitenkant
is niet te zien of iemand alleen woont of ook agrarische activiteiten ontplooid. Er moet ruimte
geboden worden om vrijkomende agrarische bebouwing van een functie te voorzien. Welke functie
maakt daarbij niet zoveel uit. Daarnaast is het voor boeren bijna niet meer mogelijk om alleen te
leven van de agrarische bedrijvigheid. Veel boeren verdienen bij omdat ze anders over de kop gaan.
Wederom is de vraag of de bestemming agrarisch wel altijd volwaardig gebruikt moet worden of dat
daarin flexibiliteit mogelijk moet zijn.
Het verdient aanbeveling om duidelijkheid over bepaalde onderwerpen te verschaffen. Hiervoor moet
beleid opgesteld worden. Denk aan beleid voor paardenbakken en omgevingskwaliteit (bijvoorbeeld
in een landschapsplan). Mogelijk kunnen hier standaardtools in verwerkt worden die de toepassing
van het beleid vergemakkelijken.
Aanbeveling is het streven naar een glooiende overgang van land bouw naar natuur. Afstemming
tussen stikstofemissie (in bijvoorbeeld LOG-gebieden) en Natura 2000-gebieden is vereist. Het
opnemen van een duidelijke zonering voor deze botsende gebieden lijkt hiervoor essentieel.
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4.6 Praktijkvoorbeelden en locatiebezoeken
Zoals in de notitie beschreven zijn er verschillende ontwikkelingen in het buitengebied in de gemeente
Bergen. In principeverzoeken wordt er aan de gemeente een verzoek gedaan of een bepaalde
ontwikkeling past of passend gemaakt kan worden. Als onderde el van het onderzoek zijn er een aantal
praktijksituaties bekeken en middels locatiebezoeken is er informatie ingewonnen over hoe de agrariër
in Bergen met de ontwikkelingen om gaat. Deelvragen hierin zijn: Hoe heeft de gemeente Bergen
gehandeld in voorgevallen praktijksituaties? En hoe gaat de agrariër om met de ontwikkelingen in het
buitengebied?
4.6.1 Praktijkvoorbeelden
Kapelstraat 61 en 61a te Afferden
Het gaat hier om twee bedrijfswoningen behorende bij een agrarisch bouwblok dat in het verleden
kadastraal is gesplitst. Beide zijn niet-agrarisch in gebruik. Eén daarvan (nummer 61a) heeft de
bedrijfswoning met bedrijfsbebouwing in gebruik. De ander (nummer 61) woont in een woning erlangs.
Voor het veranderen van de locaties naar woonbestemming dienen bijgebouwen tot 400m² gesloopt te
worden. In het geval van Kapelstraat 61a betekent dit dat er circa 1800m² aan bedrijfsgebouwen
gesloopt moet worden. Financieel en ruimtelijk gezien heeft dit een grote impact. De kwaliteit van de
bebouwing is namelijk nog goed waardoor er een enorme kapitaalvernietiging plaatsvindt. De gemeente
heeft hier besloten om het nieuwe VAB-beleid af te wachten.
Vrij 9 te Siebengewald
De gemeente Bergen is om medewerking verzocht voor de bestemmingsplanwijziging voor het omzetten
van een agrarische bedrijfsbestemming naar deels een woonbestemming en deels een agrarische
bestemming. Het aanwezige agrarische bedrijf heeft zijn agrarische activiteiten beëindigd. Ter plaatse
wordt momenteel alleen gewoond in de bedrijfswoning. De initiatiefnemer is voornemens om een deel
van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen te slopen en ter vervanging een nieuwe loods te
realiseren. De gemeente heeft hier een wijzigingsplan opgesteld voor de bestemmingen. De herbouw
van de loods moet gepaard gaan met landschappelijke inpassing.
Grensweg 1 te Siebengewald
Naar aanleiding van het verzoek om bestemmingsplanwijziging aan de Grensweg 1 in Siebengewald is een
ruimtelijke toets gedaan. Aangezien de aanvraag niet in strijd is met gemeentelijk en provinciaal beleid kan
er onder voorwaarden in principe medewerking worden verleend aan de wijziging van het agrarisch
bouwblok naar bedrijf. Momenteel wordt er nog uitgezocht of ook milieutechnisch de wijziging is toegestaan.
De ontwikkeling kan namelijk gevolgen hebben voor omliggende agrarische bedrijven.
Augustinusweg 30 te Siebengewald
Voor deze locatie is een vrijstellingsverzoek ingediend om een bestaande bedrijfswoning te splitsen in
twee burgerwoningen. Planologisch gezien maakt de bedrijfswoning Augustinusweg 30, samen met de
bedrijfswoning op nummer 30a, onderdeel van een agrarisch bouwblok waarbinnen 2 bedrijfswoningen
zijn toegestaan. Beide percelen hebben een agrarische bestemming met toegesneden bestemming
champignonkwekerij. Op beide percelen wordt nu gewoond. Vervolgens zijn de percelen
privaatrechtelijk gesplitst. De realisatie van een woning binnen bestaande bebouwing, is volgens
provinciaal en gemeentelijk beleid toegestaan. Daarom is met een art. 19 WRO-procedure medewerking
verleend aan de splitsing van de twee percelen.
4.6.2 Locatiebezoeken
Hamert 6 te Well
Hamert 6 is een boerderij in een historisch pand. Alleen inpandig mogen er daarom veranderingen
plaatsvinden. Deze agrariër is gestopt met het houden van koeien (alleen nog incidenteel). In plaats
daarvan handelt hij in stro en soortgelijke gewassen. Hij is niet van plan om hiermee te stoppen omdat
hij graag bezig is met dingen. Hij wist daarnaast niet dat wanneer hij ophoudt met agrarische
werkzaamheden dat er strijd is met het bestemmingsplan. De bewoners van Hamert 6 zeggen dat de
sociale cohesie tussen boeren onderling aan het verdwijnen is. Onderling spreken ze elkaar steeds
minder en komen ze steeds minder bij elkaar langs.
Halve Maanseweg 2 te Bergen
Deze agrariër had een intensieve veehouderij maar is gestopt en een paardenhouderij begonnen.
Voorheen had deze boer al paarden, maar als nevenactiviteit. Dit begon als hobby maar is nu
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uitgegroeid tot een volledige paardenfokkerij / paardenmanege. Paarden houden is aantrekkelijker,
leuker en minder zwaar dan koeien en varkens houden. De vraag naar paarden was in deze regio zo
groot dat de kans om er een manege van te maken zich voordeed. Vanaf 2008 heeft de agrariër alleen
nog maar paarden. In het nieuwe bestemmingsplan wordt deze locatie daarom bestemd als agrarisch –
paardenhouderij.

De dynamiek in het buitengebied is opvallend. Verandering van gebruik komt op grote schaal voor.
De gemeente past het Gemeentelijk beleidsplan ruimere planologische mogelijkheden in het
buitengebied toe naar tevredenheid. Daarnaast ervaren de boeren waarmee gesproken is geen VAB problemen. De praktijkvoorbeelden en locatiebezoeken geven een beeld van de ontwikkelingen. Het
schetst een beeld van hoe de agrarier met vrijkomende bebouwing komt te zitten en hoe er mee om
gaat. Het heeft geen verdere gevolgen voor de analyse en aanbevelingen voor het beleid.
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4.7 Jurisprudentie
De jurisprudentie geeft de spanning weer tussen beleidkaders (keuzes) en de wettelijke kaders. Van
verschillende rechtszaken is de casus geschetst en de conclusie genoemd. Hoe is er binnen de
jurisprudentie omgegaan met problemen op het gebied van vrijkomende agrarische bebouwing, het
bestemmen daarvan, handhaving en milieugevolgen? En wat kan men daarvan leren?
4.7.1 Gedogen van de situatie kan niet
Gedogen mag alleen in overgangs- en overmachtsituaties. Het mag dus wel wanneer er een
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt (art. 3.3 lid 1 WABO). Gedogen kan namelijk alleen indien:
1. Er concreet zicht op legalisatie is;
2. Het optreden een onredelijke of onbevredigende situatie met zich meebrengt.
4.7.2 Legalisatie niet mogelijk als omliggende bedrijven worden geschaad
In de gemeente Wierden mocht de bedrijfswoning zonder wijziging van het bestemmingsplan niet door
burgers bewoond worden. Die burger moet namelijk werkzaam zijn op het betreffende agrarische
bedrijf. De gemeente wil graag overgaan tot legalisatie door het perceel als wonen te bestemmen. Dit is
echter alleen mogelijk als:
1. Vaststaat dat de werkzaamheden zijn beëindigd;
2. Omringende percelen niet worden geschaad in hun belangen.
Aangezien in dit geval omliggende bedrijven werden geschaad in hun belangen was dit geen mogelijke
optie voor de gemeente Wierden. Daarom heeft de gemeente Wierden handhavend op moeten treden.
9
De bewoner heeft de woning moeten verlaten (onder bestuursdwang) .
4.7.3 Handhaven is het algemeen belang (strijd met bestemmingsplan)
Wanneer burgers op een agrarisch bestemd perceel wonen, dan wonen zij daar in strijd met het
bestemmingsplan. De gemeente moet handhaven. De bewoners van de burgerwoning hebben namelijk
zelf het risico genomen om er te gaan wonen. Zelfs wanneer iemand die niet belanghebbende is in
beroep gaat dan moet de gemeente handhaven. Handhaven is namelijk het algemeen belang. Ook het
10
argument dat de bewoners er al een tijd woonden had geen effect o p deze uitspraak .
4.7.4 Gemeenten hebben plicht tot handhaving
Zonder onderbouwde reden mag je niet afwijken van de plicht tot handhaving (Europe es hof van de
Rechten van de Mens). De lidstaat is dus niet vrij in de keuze tot handhaving. Een in strijd met het
bestemmingsplan wonende burger zal dus verplicht moeten verhuizen (een lege boerderij is het
11
gevolg) .
4.7.5 Milieuwetgeving gaat uit van de feitelijke situatie, niet van het planologische regime
Er lijkt een mogelijkheid om een gebruiksregeling op te stellen waarin wordt toegestaan dat agrarische
bedrijfswoningen door burgers bewoond kunnen worden. Echter via milieuwetgeving (Wgv) wordt er
uitgegaan van de feitelijke situatie. De regeling heeft dan geen effect op de belemmeringen voor
omringende agrarische bedrijven. Daardoor zal de burgerwoning alsnog niet worden beschermd.
4.7.6 Milieubelemmeringen hebben invloed op (voormalig) eigen bedrijfsgebouw
Varkenshouderij 1 heeft bedrijfsgebouwen van varkenshouderij 2 overgenomen. De woning van
varkenshouderij 2 is bewoond door derden. Die wonen daar dus in strijd met het bestemmingsplan
omdat de bestemming agrarisch is. Het probleem is dat varkenshouderij 1 wil uitbreiden maar wordt
belemmerd door de burgerwoning van de voormalige varkenshouderij 2. Varkenshouderij 1 eist dat de
gemeente Nederweert handhavend optreedt en de mensen in de burgerwoning de laan uit stuurt.
In de Wet geurhinder en veehouderij staat in welke gevallen en onder welke voorwaarden de burgers
die in strijd met het bestemmingsplan wonen een gedoogbeschikking konden krijg en. Aangezien aan
deze voorwaarden niet is voldaan is een gedoogbeschikking niet mogelijk.
De woning heeft daarnaast zeker invloed op de uitbreidingsmogelijkheden van varkenshouderij 1. De
burgerwoning valt namelijk in de geurcontouren van de afgesplitst e bedrijfsbebouwing van
varkenshouderij 2. De milieubelemmeringen van de burgerwoning hebben dus invloed op de (voormalig)
eigen bedrijfsgebouwen van varkenshouderij 2.
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De conclusie die in deze zaak is genomen is dat de woning geen burgerwoning mag worden en dus
agrarisch moet blijven. Het beroep van varkenshouderij 1 is dus gegrond. De gemeente moet
12
handhavend optreden en de burgers moeten uit de burgerwoning .
4.7.7 Landschappelijke inpassing als voorwaarde moet in het bestemmingsplan zijn opgenomen
Een verwijzing naar het inrichtingsplan moet onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Wanneer
het niet in het bestemmingsplan is opgenomen is het dan ook niet rechtsgeldig. Een privaatrechtelijke
overeenkomst kan alleen nog maar gebruikt worden om die zaken te regelen die niet ruimtelijk relevant
zijn en die niet worden geregeld in het bestemmingsplan. Daarmee verandert de praktijk zoals we die
kennen voor met name agrarische nieuwvestiging en ontwikkeling (BOM+), gebiedseigen recreatie en
13
toerisme en de goede landschappelijke inpassing van andere nieuwe ontwikkelingen .
4.7.8 Arrest: Vermeulen/Lekkerkerker
Het arrest Vemeulen/Lekkerkerker wijst erop dat de agrariër wel aansprakelijk kan worden gesteld via
het civiele recht (Onrechtmatige Daad) ondanks dat hij omgevingsvergunningen heeft voor zijn
bedrijfsactiviteiten. “De houder van de vergunning wordt niet gevrijwaard van schadeclaims gebaseerd
op aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad”. Wanneer een agrarisch bedrijf de bedrijfswoning verkoopt
als burgerwoning en deze wordt bestemd als plattelandswoning heeft de burger in de burgerwoning ‘nul
bescherming’. Daardoor kan de agrariër zoveel overlast veroorzaken dat de burger er last van heeft en
weer weg wil. Hij heeft immers geen bescherming. Aangezien de woning nu niet veel meer waard is zou
de agrariër de woning weer zeer goedkoop over kunnen kopen van de burger. Zo heeft de agrariër veel
geld verdiend. Ondanks dat de agrariër een vergunning heeft voor zijn activiteiten kan d e agrariër via
een Onrechtmatige Daad toch aansprakelijk worden gesteld om zo de geschetste situatie niet voor te
laten komen.

Op het gebied van jurisprudentie blijkt dat gemeenten illegaal wonen in bedrijfswoningen niet mogen
gedogen. Volgens de RvS moeten gemeenten handhavend optreden. De bewoner hoort immers bij
aankoop te weten dat er sprake was van een agrarische bedrijfswoning (plicht tot onderzoek).
Legalisatie door de bestemming te veranderen naar wonen is veelal niet gewenst. Het is namelijk in
strijd met een goede ruimtelijke ordening omdat er vaak milieuhinder (ook al is er het vergund)
optreedt. Omringende bedrijven worden daarnaast geschaad in hun ontwikkelingsmogelijkheden.
Legalisatie van de situatie blijkt het beste uitgangspunt. Gedogen mag niet en handhaven is vaak
onevenredig met het maatschappelijk draagvlak. Legalisatie (door functieverandering in het
bestemmingsplan) zorgt soms voor belemmeringen van omliggende bedrijven. Maar omdat de
bewoners zelf hebben gekozen voor wonen in het buitengebied (met gevolgen van dien) zouden
agrarische bedrijfsactiviteiten hierdoor niet belemmerd mogen worden. Per geval moet echter een
afweging worden gemaakt omdat handhaven in sommige situaties beter kan uitpakken.
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Hoofdstuk 5 analyse en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zijn de conclusies per hoofdstuk tot een overzicht gebundeld en zijn de resultaten in
perspectief gebracht. De standpunten van de gemeenten waarmee is gesproken zijn bijeen gebracht en
geanalyseerd. Daarnaast wordt er antwoord gegeven op de probleemstelling: Hoe kan het VAB-beleid
worden geactualiseerd zodat er kan worden ingespeeld op huidige ontwikkelingen en op welke manier
kan er flexibel omgegaan worden met vrijkomende of vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het
bestemmingsplan?
In de analyse is een overzicht weergegeven van de bevindingen die zijn gedaan . In de analyse zijn
opvallende punten bijeen gebracht en vertaald in een aantal knelpunten. Eerst zijn de bevindingen
beschreven en is er bekeken hoe die bevindingen door andere partijen (in het bestemmingsplan) zijn
ingepast. Ook is er een tabel gemaakt waarin die bevindingen schematisch zijn weergegeven.
De aanbevelingen vormen het advies aan de gemeente Bergen om hoe om te gaan met de ervaringen
van de verschillende partijen. Met deze aanbevelingen kan het VAB-beleid worden geactualiseerd.
Daarnaast is er advies gegeven over hoe de aanbevelingen toegepast kunnen worden in het
bestemmingsplan.
Het advies is doorvertaald in een voorstel, waarin de afweging (hoe bestemmingen kunnen worden
toegepast in het bestemmingsplan) stapsgewijs kan worden afgegaan. Aan de hand van dit voorstel kan
het Bestemmingsplan Buitengebied ingevuld worden. Daarnaast is er een voorstel gedaan voor
planregels voor het bestemmingsplan voor de bestemmingen agrarisch en wonen en het toepassen van
zonering in het bestemmingsplan.
Dit hoofdstuk bestaat dus uit de volgende onderdelen:

Analyseren
bevindingen

Aanbevelingen
en advies
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5.1 Analyse
In deze paragraaf zijn de bevindingen uit het onderzoek gebundeld. Opvallende punten zijn
bijeengebracht en in twee vormen verwerkt. De bevindingen zijn beschreven, en daarna in een tabel
kort schematisch weergegeven.
5.1.1 Beleidskaders
Decentralisatie
Europa en
overheid

Gemeente moet zelf
kaders stellen

Provinciaal

Gemeente moet
Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu
opstellen

Regionaal

Gebiedsgericht
werken
Reconstructieplan

Contourenbeleid

Samenwerking
Regionale
samenwerking
tot stand
brengen
Advies van
provincie en
LLTB altijd
mogelijk

Inzetten op
diversiteit van het
kleinschalige
landschap

Gemeentelijk

Toepassing Limburgs
Kwaliteitsmenu

Streven naar
omgevingskwaliteit kan op
meerdere manieren
Ondersteuning van
natuurontwikkeling en
natuurbeheer

Samenwerking
met Gelders
Genootschap

Ontwikkelingen in
buitengebied gekoppeld aan
kwaliteitsverbetering

Het vrijkomen van agrarische bedrijfsbebouwing is een dynamische ontwikkeling in het buitengebied.
Agrariërs die het bedrijf beëindigen willen vaak in het buitengebied blijven wonen en klussen. Deze
verandering van functie naar wonen of niet-agrarisch bedrijf zorgt voor een botsing met wet- en
regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Omdat Rijk en provincie stellen dat zulke
problemen decentraal opgepakt moeten worden krijgen gemeenten deze opgave voor hun kiezen. E en
moeilijke afweging tussen ontwikkeling van natuur, economie, en milieu moet daarin gemaakt worden.
Een gebiedsgerichte aanpak kan daarbij een goede stimulans zijn voor een effectief beleid.
Uitgangspunt is altijd verbetering van de omgevingskwaliteit, bij welke ontwikkeling dan ook.
5.1.2 Ervaringen uit de praktijk

1. Toestaan
woningen in
buitengebied

Wetsvoorstel
plattelandswoning

Bestemming
plattelandswoning in
bestemmingsplan

Gemeente
St. Oedenrode

Bestemming
plattelandswoning in
bestemmingsplan
Bestemming
wonen met een
aanduiding
plattelandswoning

Gemeente
Peel en
Maas

2. Zonering
in bestemmingsplan

3. Volwaardigheid
agrarisch
bedrijf
loslaten

Verdeling
van
mogelijkheden in
zones
Verschillende
ontwikkelingen per
zone
mogelijk

Een nietagrarisch
bedrijf als
agrarisch
bestemmen
Een VABaanduiding
via een
afwijkingsbesl
uit
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4. Opstellen
Gemeentelijk
kwaliteitsmenu

5. Kwaliteitsverbetering
versoepelen

6. Persoonsgebonden
overgangsrecht
toepassen

Persoonsgebonden
overgangsrecht
toegepast
Compensatie
afhankelijk van
in welke
zone/gebied de
ontwikkeling
plaatsvindt
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Gemeente
Gennep

Onderscheid in
gebiedstypologie

LTO /
LLTB

Terug-houdend
zijn,
wetsvoorstel
afwachten

Aparte
regels per
zone

Externe
partijen

Aan de
buitenkant is
niet te zien of
iemand alleen
woont in een
VAB

Zonering
voor
botsende
gebieden
essentieel

Agrariërs
praktijk en
locatiebezoeken
Jurisprudentie

Als wonen
bestemmen
met nevenactiviteit

Ruimte
bieden om
VABs van een
functie te
voorzien

Opstellen
afwegingskader met
ongewenste
ontwikkeling,
kwaliteits-fonds
Opzetten
kwaliteits-fonds

Versoepeling en
aantrekkelijker
maken

Recht om er te
wonen bij wie de
VAB vrijkomt
goede oplossing

Beleid voor
omgevingskwaliteit dit is
overal namelijk
verschillend

Woningen in
buitengebied
niet gewenst

1. Ruimte bieden voor ontwikkelingen door het toestaan van woningen in het buitengebied
Alle partijen zijn met elkaar eens dat er meegevaren moet worden met de ontwikkelingen die gaande
zijn. Ertegenop roeien leidt vaak tot ongewenste situaties. Gemeenten stellen dat woningen in het
buitengebied niet direct gewenst zijn, maar het legaliseren van burgerwoningen wel steeds meer aan de
orde is omdat voormalige agrariërs (burgers) die graag in het buitengebied willen blijven wonen daar de
kans voor moeten krijgen. Ruimtelijk en milieukundig gezien zorgen woningen in het buitengebied voor
tegenstrijdigheid met het bundelingbeleid en beperkingen voor omliggende bedrijven. Om
mogelijkheden te bieden voor woningen in het buitengebied worden de ruimtelijke en milieukundige
impact wat losgelaten. Aan de buitenkant is namelijk niet te zien of iemand alleen woont of ook
agrarische activiteiten ontplooid. Het ruimtelijk beeld zal dan ook niet veranderen.
Het wetsvoorstel plattelandswoningen zorgt voor het weghalen van (milieu)belemmeringen van
woningen in het buitengebied. Uit het onderzoek blijkt dat er geanticipeerd kan worden op de
mogelijkheden die het voorstel biedt. De gemeente Peel en Maas heeft geanticipeerd op het
wetsvoorstel. Agrarisch bestemde percelen zijn per geval onderzocht en wanneer de conclusie was dat
er alleen op het perceel gewoond wordt, is er een bestemming wonen met aanduiding
plattelandswoning toegevoegd. De plattelandswoningen zijn woningen waar het bedrijf beëindigd is of
afsplitsing van de woning heeft plaatsgevonden van het voormalige agrarische bedrijf. De bewoner heeft
zelf gekozen voor wonen in het buitengebied hoewel de milieubelemmeringen dat niet zouden toestaan
(de lusten en de lasten). Door de gemeente Peel en Maas worden de lusten zwaarder gewogen dan de
lasten waardoor wonen in het buitengebied zonder belemmeringen mogel ijk wordt.
2. Zonering zorgt voor onderscheid tussen gebieden
Het gebiedsgericht werken is van een grote waarde voor de ontwikkelingen in het buitengebied. Het
reconstructieplan en de uitwerking hiervan in het POL2006 vormt hiervoor de basis. Door verschille nde
gemeenten is de zonering echter uitgebreid om nog meer onderscheid te maken van kenmerkende
gebiedstypologieën. Omdat in elke zone andere waarden belangrijk zijn is het mogelijk om per zone
verschillende ontwikkelingen mogelijk te maken. Botsende gebie den (bijvoorbeeld ontwikkeling
landschap en behouden landschap) kunnen hierdoor goed op elkaar afgestemd worden.
Het onderscheid tussen de gebieden zorgt ervoor dat er in het bestemmingsplan gemakkelijk regels in
te passen zijn die dat onderscheid waarborgen. Per geval wordt gekeken of een bepaalde ontwikkeling
in een bepaalde zone past. Voorbeelden zijn het uitsluiten van woningen in een LOG -gebied of een
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gebied met natuurlijke waarden, maar ook het toestaan van woningen in kernrandzones (waar
agrarische bedrijven juist geweerd moeten worden).
3. Volwaardigheid agrarisch bedrijf loslaten
Agrarische bedrijven hebben het niet makkelijk anno 2012. Verbreding van het agrarische bedrijf met
nevenactiviteiten is daarom ook steeds meer aan de orde. Voor de gemeente is dit geen ongunstige
ontwikkeling. In veel gevallen kan de agrarische bedrijfsbebouwing hierdoor gewoon gebruikt worden.
Om de agrarische bebouwing van een functie te voorzien moet er dus wel ruimte geboden worden.
Lastig is te bepalen hoe een perceel werkelijk gebruikt wordt: bedrijfsmatig of hobbymatig. Onder het
huidige beleid valt bedrijfsmatig onder de bestemming agrarisch, en hobbymatig onder de bestemming
wonen. Om (meer) nevenactiviteiten toe te laten is de oplossing om de volwaardigheid van de
bestemming agrarisch aan te passen. Hobbymatig gebruik zal ook onder de bestemming agrarisch
moeten kunnen vallen, ook als deze hobby misschien belangrijker wordt dan de agrarische
werkzaamheden zelf. Belangrijk is echter dat de functie niet volledig ontwik kelt tot niet-agrarisch bedrijf.
Deze horen namelijk op bedrijventerreinen en niet in het buitengebied.
Gemeenten St. Oedenrode en Peel en Maas hebben hier al op ingespeeld. St. Oedenrode kiest ervoor
om de bestemming agrarisch bij een niet volwaardig agrarisch bedrijf toe te passen. Echter geldt dit
beleid alleen in LOG-gebieden. In andere gebieden wordt dus gewoon een woonbestemming toegepast.
De gemeente Peel en Maas heeft gekozen voor een andere aanpak . Agrarische bedrijven die hun
volwaardigheid kwijt zijn worden alsnog bestemd als agrarisch. De bestemming agrarisch biedt namelijk
ruimte voor bedrijfsmatig en hobbymatig gebruik van het perceel. Als agrarische bedrijven hun
volwaardigheid kwijt willen kunnen ze via een afwijkingsbesluit een VAB-aanduiding krijgen. Hierdoor
wordt de volwaardigheid van de agrarische activiteiten dus losgelaten en kan per geval bekeken worden
of het wel past in het betreffende gebied.
4. Opstellen van een Gemeentelijk Kwaliteitsmenu
Ontwikkelingen in het buitengebied dienen gepaard te gaan met een kwaliteitsverbetering. Gezien de
dynamiek van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing is deze kwaliteitsverbetering vaak van
toepassing. De kwaliteitsverbetering is verwoord in het provinciaal beleid en uitgewerkt in het LKM
(onderdeel van het POL2006). In het LKM wordt aangegeven dat het provinciale beleid doorvertaald
moet worden in een Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM). Verschillende onderwerpen uit het LKM zijn
doorvertaald in de structuurvisie + (zie §3.3.1 Structuurvisie +). In het GKM kunnen echter meer
afwegingen gemaakt worden en duidelijkheid verkregen worden over de omgevingskwaliteit in
gemeente Bergen. Onderdeel daarvan is de sloopregeling maar er zijn ook mogelijkheden voor
kwaliteitsverbetering als het gaat om natuurontwikkeling. Daarnaast is het mogelijk in het Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu een afwegingskader van ongewenste ontwikkelingen te schetsen, de zonering in het
buitengebied toe te passen, een landschapsvisie/-plan op te stellen, en een kwaliteitsfonds op te
stellen. Daarin kan het als onderdeel fungeren van de structuurvisie.
Het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu kan de basis vormen voor uitwerking van het bestemmingsplan.
Middels het bestemmingsplan wordt dan verwezen naar het menu, waardoor er niet alleen
kwaliteitsverbetering geëist kan worden, maar ook duidelijk wordt wat kwaliteitsverbetering voor de
gemeente Bergen inhoudt. De gemeente Gennep en de gemeente Peel en Maas hebben een dergelijk
plan opgesteld en vertaald in het bestemmingsplan. Bij iedere wijzigingsbevoegdheid wordt er
vervolgens getoetst aan het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu.
5. Meer ruimte bieden voor het verbeteren van omgevingskwaliteit
Waar in beleidsstukken voor 2008 alleen sloop als kwaliteitsslag werd gezien is daar (met name door
het LKM) momenteel een bredere gedachte in. Het streven naar omgevingskwaliteit kan namelijk op
meerdere manieren. In het huidige beleidsplan ruimere planologische mogelijkheden in het buitengebied
is een sloopregeling opgenomen die in sommige gevallen te weinig bewegingsruimte biedt voor
ontwikkelingen in het buitengebied. Meer bewegingsruimte creëren kan op verschillende manieren:
Ten eerste het loslaten van de volwaardigheid van een agrarisch bedrijf (zie punt 3);
Een andere manier hiervoor is de sloopregeling versoepelen. Een minder strikte aanpak kan zorgen
voor een aantrekkelijkere regeling voor agrariërs. Ideeën voor een soepelere aanpak zijn:
o Gefaseerd slopen mogelijk maken (middels een overeenkomst);
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o

Manieren zoeken voor reduceren van de sloopkosten (door bijvoorbeeld hergebruik van
materialen).
o Mogelijkheid bieden om de kwaliteitsverbetering op te splitsen; ee n deel voor sloop, een
deel voor natuurontwikkeling en een deel in een kwaliteitsfonds.
De kwaliteitsbijdrage vergt maatwerk. Per ontwikkeling moet een balans gevonden worden tussen de
aard van die ontwikkeling en een bijdrage aan landschap en milieu. Wederom kan de zonering van
gebieden een grote rol spelen voor wat in welk gebied mogelijk is.
Toepassing van het verbeteren van de omgevingskwaliteit kan dus per zone gedaan worden. Per zone
is het daarbij mogelijk een mate van kwaliteitsverbetering te eisen . De gemeente Peel en Maas heeft
een onderscheid gemaakt tussen Basiskwaliteit, Basiskwaliteit +, en Aanvullende Kwaliteit. Des te
gevoeliger een gebied is, des te meer de kwaliteitsbijdrage moet zijn. Bij Aanvullende kwaliteit is
bijvoorbeeld niet alleen landschappelijke inpassing noodzakelijk, maar moet er ook fysieke verbetering
aanwezig zijn. De gemeente vraagt de initiatiefnemer (en de kwaliteitscommissie) creatief te zijn met
deze kaders en mee te denken over de te bereiken kwaliteitsverbetering. Zoal s gezegd is maatwerk per
geval noodzakelijk.
6. Een persoonsgebonden overgangsrecht ten aanzien van VABs
Voor het nieuwe bestemmingsplan zullen er plattelandswoningen aangemerkt kunnen worden als
plattelandswoning. Wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inza ge ligt kan er een persoonsgebonden
overgangsrecht op deze locaties gelden. Dit overgangsrecht geeft de bewoners die vanaf een
vastgesteld moment in een burgerwoning woonden het recht krijgen om er te blijven wonen. Deze
vastgestelde datum is de datum van het ter inzage gaan van het ontwerpbestemmingsplan. Alleen voor
degene waarbij de agrarische bedrijfsbebouwing vrijkomt, geldt het recht om er te wonen.
Nabestaanden of derden zullen niet meer onder die overgangssituatie vallen. Daardoor wordt er
ingespeeld op de huidige ontwikkelingen. Er wordt ruimte geboden voor de mensen die in het
buitengebied wonen, maar legt daarbij wel enkele voorwaarden op zodat in de toekomst de situatie in
de hand gehouden kan worden.
Om het wetsvoorstel af te wachten kan een dergelijke regeling opgenomen worden in het
bestemmingsplan. De gemeente St. Oedenrode heeft dit al gedaan. Vereiste was echter een gedegen
inventarisatie per locatie om de persoonsgebonden overgangrechten toe te passen. Het
persoonsgebonden overgangsrecht vrijwaart de aanduiding plattelandswoning van het risico wanneer
het wetsvoorstel niet doorgaat. Dan zullen alle plattelandswoningen naar mate van tijd vervallen.
Wanneer het wetsvoorstel wel doorgang vindt kan de aanduiding plattelandswoning gebruikt bli jven
worden.
De volgende onderwerpen zijn uit de analyse opgenomen:

Toestaan woningen in buitengebied
Zonering in bestemmingsplan
Volwaardigheid agrarisch bedrijf loslaten
Opstellen van een Gemeentelijk Kwaliteitsmenu
Meer ruimte bieden voor het verbeteren van omgevingskwaliteit
Een persoonsgebonden overgangsrecht ten aanzien van VABs

46

Notitie VAB-Beleid

5.2 Aanbeveling en advies
5.2.1 Ruimte bieden voor ontwikkelingen door het toestaan van woningen in het buitengebied
Aanbeveling is te anticiperen op het wetsvoorstel plattelandswoning door ruimte te bieden voor
(burger)woningen in het buitengebied (figuur 9). Inspelen op huidige ontwikkelingen is hiervoor het
belangrijkste argument. Zoals gemeente St. Oedenrode duidelijk verwoordde: “Als iemand in de stank
wil wonen dan moet dat kunnen”. Een woonbestemming met de aanduiding plattelandswoning kan dit
mogelijk maken omdat deze woning dan nul bescherming zou hebben waardoor omliggende bedrijven
niet worden geschaad in hun bedrijfsvoering. Een mogelijkheid is om woningen niet overal toe te laten
(zie ). De gemeente Peel en Maas heeft dit beleid in het bestemmingsplan verweven. Een
vooruitstrevende gedachte die goed is ontvangen door agrariër, burger en bestuurder. Als gemeente
zou dit in Bergen dan ook gefaciliteerd moeten worden.

Figuur 9: Ruimte bieden voor (plattelands)woningen in het buitengebied.
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5.2.2 Zonering zorgt voor onderscheid tussen gebieden
Intensiveringsgebieden, verwevingsgebieden, en extensiveringsgebieden behoeven alle drie een
verschillend uitgangspunt. Vrijkomende agrarische bebouwing in deze gebieden is niet op één manier te
hergebruiken. Zo zijn er in LOG-gebieden geen burgerwoningen gewenst en zouden woningen in
extensiveringsgebieden wel tot de mogelijkheden behoren. Het knelpunt is dat deze gebieden niet
zonder onderscheid kunnen worden bekeken. Ze verschillen te veel van elkaar om hetzelfd e toe te
staan en te verbieden. Het verdient dan ook aanbeveling om de reconstructiegebieden (LOG,
extensivering, verweving) op verschillende manieren te benaderen en dus ook met verschillende
regelingen te bestemmen. Aangezien voor elk gebied een ander beleid gevoerd wordt is het verstandig
ook hierop in te spelen in het bestemmingsplan. Verstandig zou daarnaast zijn meer gebiedstypologieën
op te nemen in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan kernrandzones, natuurgebieden en andere
gevoelige gebieden, maar ook de aanpak van gemeente Peel en Maas is uitvoerbaar (met onder andere
oude verdichte bouwlanden, ontginningslandschappen, en beek en rivierdalen). De gemeente Bergen
was al voornemens om onderscheid te maken tussen de recornstructiegebieden. Gelet op de zonering
in het POL2006 is hiervoor een uitwerking van zonering mogelijk (figuur 10). Het voornemen van de
gemeente Bergen kan dus verder uitgewerkt worden zodat een goed onderscheid in het
bestemmingsplan mogelijk wordt.

Figuur 10: Zonering van gebieden en uitwerken van contourenbeleid.
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5.2.3 Volwaardigheid agrarisch bedrijf loslaten
Verbreding met nevenactiviteiten (figuur 11) in het buitengebied komt geregeld voor maar wordt te
weinig gewaarborgd. De mogelijkheden van een VAB worden dan ook te veel beperkt. Aanbeveling is
om de volwaardigheid van een agrarisch bedrijf los te laten zoals de gemeente ook al voornemens was.
Via een wijzigingsbevoegdheid moet het in het bestemmingsplan mogelijk worden om een agrarische
bestemming als VAB aan te duiden. Hierdoor is het mogelijk om niet-agrarische bedrijvigheid toe te
laten. Het agrarische bedrijf hoeft dan niet meer als volwaardig agrarisch bedrijf te opereren maar kan
ook voor 30% agrarisch verwante bedrijfsvoering en 70% bijverdiensten genereren. Argument hiervoor
is dat er flexibiliteit voor het gebruik van de bestemming agrarisch kan worden geschept. Er wordt per
geval gekeken of de gewenste ontwikkeling past binnen de VAB-aanduiding. Hierdoor wordt er gezorgd
dat op de desbetreffende locatie geen bedrijf tot ontwikkeling komt wat thuishoort op een
bedrijventerrein.

Figuur 11: Verbreding van agrarische bedrijven door ruimte te bieden voor nevenactiviteiten.
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5.2.4 Opstellen van een Gemeentelijk Kwaliteitsmenu
Ontwikkelingen in het buitengebied dienen gepaard te gaan met een ruimtelijke kwaliteitswinst. Het
begrip is echter moeilijk te interpreteren (figuur 12). Dit wordt ook letterlijk in het LKM gesteld. Een
eenduidige definitie van kwaliteit heeft de provincie dan ook niet. De invulling hiervan is aan de
gemeenten zelf. Er zijn dus verschillende mogelijkheden die in elke gemeente anders worden ingevuld.
Om duidelijkheid te krijgen over de kwaliteit van ontwikkelingen in de gemeente Bergen (wat vindt de
gemeente Bergen kwaliteit) dient er een Gemeentelijk Kwaliteitsmenu opgesteld te worden. De
gemeente Gennep en de gemeente Peel en Maas hebben dit gedaan en gekoppeld aan het
Bestemmingsplan Buitengebied. In het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu kunnen de volgende onderwerpen
worden verwoord:
Zonering van gebieden en gebiedstypologieën;
Wat betekent kwaliteit voor de gemeente Bergen (landschapsplan);
De mate van kwaliteit bepalen (zoals gemeente Peel en Maas, basiskwaliteit + en aanvullende
kwaliteit);
Een afwegingskader voor ongewenste ontwikkelingen;
Voorkeur voor kwaliteitsverbetering (sloop, natuurontwikkeling, bijdra ge in een fonds);
Mogelijk financiële uitwerking van het LKM (gemeentelijk kwaliteitsfonds).

Figuur 12: Wat is voor de gemeente Bergen landschappelijke inpassing? Uitwerking in een Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu.
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5.2.5 Meer ruimte bieden voor het verbeteren van omgevingskwaliteit
In het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu kan meer ruimte geboden worden voor het verbeteren van de
omgevingskwaliteit (figuur 13). De gemeente Peel en Maas heeft een trapsgewijze aanpak bedacht die
aanbeveling verdient om overgenomen te worden door de gemeente Bergen.
1. Kwaliteitsverbetering op terrein waar de ontwikkeling plaatsvindt (eigen terrein);
2. Kwaliteitsverbetering in de omgeving waar de ontwikkeling plaatsvindt (in de buurt);
3. Een financiële bijdrage in een kwaliteitsfonds.
De kwaliteitsverbetering in stap 1 en 2 kan in de vorm van sloop van vrijkomende agrarische
bedrijfsbebouwing, waarvoor de sloopregeling geldt die de gemeente Bergen heeft opgesteld. Ten
eerste is het aan te bevelen dat deze sloopregeling versoepeld wordt zodat deze aantrekkelijker wordt
gemaakt voor agrariërs:
Sloopkosten reduceren door hergebruik van materialen;
Sloopkosten en maatschappelijke impact verkleinen door een gef aseerde sloop mogelijk te maken
(dit kan in een overeenkomst geregeld worden).
Daarnaast zijn er andere mogelijkheden van sloop in het LKM beschreven die in verschillende gevallen
interessant kunnen zijn:
Natuurverbetering (realisering van natuur en landschap volgens een landschapsontw ikkelingsplan);
Duurzaam wonen;
Beheer van natuurlijke of landschappelijke waarden;
Verplaatsing van agrarische bedrijven (bundelingbeleid);
Renaturering van beken;
Realiseren van recreatieve ontsluitingen;
Sanering van bedrijfsbebouwing (allure bebouwing verbeteren);
Stimuleren vernatting (en verbeteren waterkwaliteit).
Per zone zou er een kwaliteitsbeleid opgesteld kunnen worden. Zo kan in beek en rivierdalen vernatting
een belangrijk doel zijn en in recreatieve gebieden een recreatieve ontsluiting als d oel fungeren.
Wederom is een goede zonering hier een oplossing.

Figuur 13: Omgevingskwaliteit door sloop, inpassing of een financiële compensatie.
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5.2.6 Een persoonsgebonden overgangsrecht ten aanzien van VABs
Aanbeveling is om het persoongebonden overgangsrecht aan de aanduiding plattelandswoning te
koppelen. Zo is er een tijdelijke oplossing mogelijk voor mensen die in het buitengebied (willen) wonen
(figuur 14). Wanneer het persoonsgebonden overgangsrecht vervalt, vervalt voo r aangewezen percelen
ook het overgangsrecht zodat er weer ingespeeld kan worden op ontwikkelingen die op dat moment
spelen. De dynamiek in het buitengebied is immers zo groot dat een dergelijk tijdelijk recht voor
flexibiliteit in het bestemmingsplan kan zorgen.

Figuur 14: Een persoonsgebonden overgangsrecht om (tijdelijk) te mogen wonen in het buitengebied.

5.2.7 Regionale samenwerking
In dit onderzoek is gebleken dat vele gemeenten met stoppende boeren te maken hebben. In de hele
provincie zijn gemeenten bezig met het anticiperen op die ontwikkeling. Een aanbeveling aan de
gemeente Bergen is niet alle problemen zelf op te willen lossen maar samen met de regio. Gemeente
Peel en Maas is bijvoorbeeld een vooruitstrevende gemeente gebleken waar de gemeente Bergen
gewoon mee moet samenwerken. Tevens komen gemeenten op die manier op één lijn, wat niet alleen
voordelen heeft voor de gemeente, maar ook duidelijkheid geeft aan bijvoorbeeld de agrariër.
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5.3 Voorstel bestemmingsplan
5.3.1 Voorstel voor het bestemmen
De aanbevelingen zijn vooral gericht op het faciliteren en waar mogelijk legaliseren van ontwikkelingen
in het buitengebied. Ruimte bieden voor agrariërs en streven naar kwaliteitsverbetering is daarvoor het
uitgangspunt. Om dit te vertalen in het bestemmingsplan wordt er een voorstel gedaan om het
Bestemmingsplan Buitengebied invulling te geven. Dit is in een afwegingskader in een schematische
weergave getoond:
Situatie

Wat
Een
volwaardig
agrarisch
bedrijf

Hoe
Bestemmen als agrarisch

2

Woning
afgesplitst
van
agrarische
bedrijfsbebouwing

Bestemmen als wonen,
aanduiding
plattelandswoning

3

Gebruik van
agrarische
bebouwing
voor
agrarische
activiteiten
en nietagrarische
activiteiten

Bestemmen als agrarisch,
bij een principeverzoek
een VAB-aanduiding
toevoegen

4

Agrarische
bebouwing
staat leeg
(ruimtelijke
kwaliteitsverbetering
vereist!)

In LOG-gebieden en
andere gevoelige
gebieden bestemmen als
plattelandswoning

1
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In extensiveringsgebieden
en niet gevoelige
gebieden (kernrandzone)
bestemmen als wonen
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5

Agrarische
bebouwing
wordt
woning

Beide percelen
bestemmen als wonen,
aanduiding
plattelandswoning

5.3.2 Voorstel voor de planregels
In dit voorstel zijn een aantal planregels overgenomen die de bestemming agrarisch, de bestemming
wonen, het persoonsgebonden overgangsrecht en zonering in het bestemmingsplan, zoals bedoeld in
de aanbevelingen van deze notitie, uitwerken. De planregels die daarbij zijn opgesteld zijn opgenomen
in de bijlagen (zie
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Bijlage 11: Voorstel voor planregels in het bestemmingsplan).
5.3.3 Conclusie
In dit hoofdstuk is er antwoord gegeven op de hoofdvraag: Hoe kan het VAB-beleid worden
geactualiseerd zodat er kan worden ingespeeld op huidige ontwikkelingen en op welke manier kan er
flexibel omgegaan worden met vrijkomende of vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het
bestemmingsplan?
Wanneer de aanbevelingen van paragraaf 5.2 worden overgenomen kan het VAB-beleid worden
geactualiseerd. Met de aanbevelingen kan er flexibel omgegaan worden met vrijkomende of
vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing. In
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Bijlage 11: Voorstel voor planregels in het bestemmingsplan is een voorstel gedaan voor het opstellen
van planregels om de aanbevelingen te vertalen in het bestemmingsplan.
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Begrippenlijst
Afkortingen
AVP = Agenda Vitaal Platteland
BOM + = Bouwkavel Op Maat
EAFRD = European Agricultural Fund for Rural Development
EHS = Ecologische Hoofdstructuur
ELFPRO = Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
EROP = Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief
ESDP = European Spatial Development Perspective
EU = Europese Unie
GKM = Gemeentelijk Kwaliteitsmenu
GLB = Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
LKM = Limburgs Kwaliteitsmenu
LLTB = Limburgse Land- en Tuinbouw Bond
LTO = Land- en Tuinbouworganisatie
NGe = Nederlandse Grootte-eenheden (maatvoering agrarische bedrijven). Ter illustratie: 100 melk- /
kalfkoeien staan voor ca. 120 nge.
OD = Onrechtmatige Daad
PMJP = Provinciaal Meerjarenprogramma
POG = Provinciaal Ontwikkelzone Groen
POL = Provinciaal Omgevingsplan Limburg
POP en POP2 = Plattelandontwikkelingsprogramma (2)
RDP en RDP2 = Rural Development Programme for the Netherlands
RvS = Raad van State
SVIR = Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
VAB = Vrijkomende / vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing
VVO = Verhuurbaar Vloeroppervlak
WABO = Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wgv = Wet geurhinder en veehouderij
Wm = Wet milieubeheer
Wro = Wet ruimtelijke ordening
Begrippen
Agrarisch bedrijf = een bedrijf, dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van het
telen van gewassen en/of het houden van dieren. Hieronder valt bijvoorbeeld ook een viskwekerij.
Burgerwoning = voormalige bedrijfswoning zonder bijbehorend agrarisch bedrijf.
Contourenbeleid = (rode) stedelijke ontwikkelingen dienen binnen de contouren (rond de kernen) plaats
te vinden. Slechts bij uitzondering mag er buiten de contouren worden gebouwd.
Dienstwoning / bedrijfswoning = een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts
bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van
het gebouw of het terrein noodzakelijk is.
Extensiveringsgebied= ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat wonen
of natuur, waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval intensieve veehouderij
onmogelijk is of in het kader van de reconstructie onmogelijk zal worden gemaakt.
Hoofdgebouw = een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel
aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.
Intensiveringsgebied (LOG) = zone in het landelijk gebied waar intensieve veehouderij nog kan
uitbreiden (in de landbouwontwikkelingsgebieden).

57

Notitie VAB-Beleid

Plattelandswoning = woning die de status heeft van agrarische bedrijfswoning, waarvoor lage
milieueisen gelden, maar die gekocht én, in tegenstelling tot voorheen, ook bewoond mag worden door
een burger. In de algemene betekenis 'woning op het platteland' is het woord al ouder.
Verweveningsgebied = ruimtelijk begrenst gedeelte van een reconstructiegebied, gericht op verweving
van landbouw, wonen en natuur. Hervestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij is mogelijk mits
de ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten.
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http://www.gennep.nl/
http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.peelenmaas.nl/
www.ruimtelijkeplannen.nl
www.limburg.nl
www.stadspoort.nl
www.binnenlandsbestuur.nl
www.wetten.overheid.nl
www.ncod.nl
http://www2.minlnv.nl/thema/groen/ruimte/ols/intrtgro00.shtml
http://www.lltb.nl/lltb/samenwerken-met
http://www.arvalis.nl/nieuws/item/10783439/Informatie-avond-Arvalis-Noord-Limburg-belangrijksteactualiteiten-uit-de-agrarische-sector
http://www.knowhouse.nl/bedrijf
http://www.iar.nl/publicaties.htm
http://www.verenigingagrarischrecht.nl/
http://www.agrarischerfgoed.nl/
http://www.nvm.nl/
http://www.omgevingindepraktijk.nl/
http://www.recht.nl/vakliteratuur/aflevering.html?aflevering=18663
http://www.vngmagazine.nl/nieuws/4647/meer-ruimte-voor-wonen-op-platteland
http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/
http://www.juridischekwaliteitszorg.nl/over-jkz
http://www.knhm.nl/hoofdmenu/nieuws/nieuws/plattelandsparlement-gelderland
http://www.andersenactiefwonen.nl/boerderijenadvies/
http://www.buitenstate.nl/lifestyle_en_business/actueel/3036/Plattelandswoning.html?=0&articlesCat=0&idOverview=12
http://www.lto.nl/
http://www.agrarischbelang.nl/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/vragen-en-antwoorden/dossiers-vragenen/vragen-antwoorden-4/@108148/omzetting-bestemming/
http://www.najk.nl/ondernemende-jongeren/nieuws/bericht/detail/gezocht-ruimte-voorschaalvergroting/
http://www.wissing.nl/
http://www.kuiper.nl/
http://www.arvalis.nl/
Beleidsstukken
Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma
Rural Development Programme for the Netherlands (RDP2) Summary 2007-2013
Ministerie van infrastructuur en milieu
StructuurvisieInfrastructuur en Ruimte – Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig – maart
2012
Ministeries van VROM, EZ, LNV en VenW
Nota Ruimte – ruimte voor ontwikkeling
Ministerie van LNV, VROM en VenW
Nederlands Plattelands Strategie 2007-2013
Ministerie van LNV, VROM en VenW
Meerjarenprogramma – Agenda voor een Vitaal Platteland 2007-2013
Provincie Limburg
Provinciaal Omgevingsplan 2006 (plus herzieningen en aanvullingen: LKM, contourenbeleid, BOM+) –
september 2006
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Provincie Limburg
Platteland in uitvoering – ’n buitenkans voor Limburgers (samenvatting van het reconstructieplan) – juni
2004
Provincie Limburg
Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg Gemeente Mook en Middelaar, Gennep en Bergen (regio Maasduinen)
Strategische Regiovisie – Gebiedsontwikkeling Maasduinen keuren, kiezen en excelleren – februari
2010
Gemeente Mook en Middelaar, Gennep en Bergen (regio Maasduinen)
Gemeentelijk beleidsplan ruimere planologische mogelijkheden in het buitengebied – januari 2008
Gemeente Bergen
Structuurvisie + - Bouwen aan de toekomst – mei 2012
Gemeente Bergen
Bestemmingsplan Buitengebied 1998
e
Bestemmingsplan Buitengebied 1 herziening 2010
Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied (niet vastgesteld)
R. van Heugten
Initiatiefnota R. van Heugten – Beter wonen op het platteland - Introductie van de ‘plattelandswoning’
in de Wet milieubeheer – augustus 2009
Minister Schulz van Haegen
Nota Plattelandswoning - Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel
mr. P.P.A. Bodden- Hekkelman Advocaten en Notarissen
Het wetsvoorstel voor de plattelandswoning - Een goede ruimtelijke ordening?
Alterra Wageningen UR
Anticiperend landschapsbeleid – oktober 2010
Alterra Wageningen UR
Grootschalige veehouderij in Nederland – december 2011
LEI Wageningen UR
Schaalvergroting in de land- en tuinbouw – effecten bij veehouderij en glastuinbouw – februari 2011
Wageningen UR
Duurzame ontwikkeling van de veehouderij in Limburg – november 2010
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Nederland
Natuurlijk lukt het – met meer boeren voor natuurbeheer
LTO Nederland
Visie op Europees Landbouw en Plattelandsbeleid – juni 2007
LTO Nederland
Visie op welvaart en welzijn op het Nederlandse platteland – Ruimte voor agrarisch ondernemerschap –
november 2011

Natuur en Milieu
Wat de boer niet kent – vijf landbouwmythen ontzenuwd – november 2009
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Gemeente Gennep
Structuurvisie Buitengebied Gemeente Gennep – Borging Kwaliteitsmenu
Gemeente Mook en Middelaar en Gennep
Landschapsontwikkelingsplan – april 2009
Gemeente Gennep
Notiitie Reikwijdte en Detailniveau Plan Mer Bestemmingsplan Buitengebied Gennep – oktober 2009
Gemeente Gennep
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gennep – juli 2011
Gemeente St. Oedenrode
Nota van uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied - september 2008
Gemeente St. Oedenrode
Beleidsnota Buitengebied in ontwikkeling – februari 2010
Gemeente St. Oedenrode
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied –juli 2011
Gemeente Peel en Maas
Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Beb ouwing (VAB) in het buitengebied –
februari 2011
Gemeente Peel en Maas
Structuurplan Buitengebied Regio Peel en Maas – december 2008
Gemeente Peel en Maas
Structuurvisie Buitengebied Gemeente Peel en Maas – december 2011
Gemeente Peel en Maas
Gemeentelijk Kwaliteitskader – januari 2012
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Bijlagen
Bijlage 1: Europees beleid
Het Europese landbouwbeleid is vooral gespitst op de voedselproductie en voedselkwaliteit binnen de
sector. Landbouwproducten moeten een eerlijke prijs hebben en boeren moeten een eerlijk inkomen
hebben, zo stelt de Europese Unie.
Daarnaast is er een ontwikkeling die steeds meer inzet op de ruimtelijke kwaliteit binnen de
landbouwsector. De EU acht de landbouwsector essentieel, aangezien meer dan 90% van de
oppervlakte van de EU uit landbouwgrond bestaat, en besteedt dan ook een derde van haar financiën in
uitvoering van het landbouwbeleid.
Er zijn drie onderdelen die de Europese Unie als noodzakelijk bestempelt.
Het regelen van de markt is daar de eerste van. Dit wordt gedaan door middel van het vaststellen
van productprijzen door te bepalen hoeveel er m aximaal geproduceerd mag worden. Hierdoor wordt
er niet te veel geproduceerd en blijft de prijs ook in balans.
Een tweede pijler is het garanderen van een hoge kwaliteit van producten. Hierbij gaat het om
bijvoorbeeld streekproducten of op biologische wijze geproduceerde producten.
Het derde punt, wat in deze notitie een belangrijke positie heeft, is de plattelandsontwikkeling en
zorg voor het milieu door agrariërs. Europa stimuleert de aanleg van groen, het verbeteren van
dierenwelzijn, en het verbeteren van de omgevingskwaliteit door agrariërs. Dit wordt onder andere
gedaan door het verstrekken van subsidies wanneer een agrariër bijdraagt aan milieubescherming
of duurzame ontwikkelingen.
Toetsingsgronden voor subsidies zijn in een Europese verordening vastgesteld. In de verordening
inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO, ook wel: European Agricultural Fund for Rural Development EAFRD)
zijn de beleidskaders gesteld. Hierin staan drie relevante speerpunten die Europa in Nederland
belangrijk acht. Het is aan het Rijk zelf om af te wegen of dit beleid gevolgd wordt en tot uitvoering
wordt gebracht.
Verbeteren van de omgeving en van natuurontwikkelingsgebieden;
Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en van het minder afhankelijk maken van de
economische positie van de landbouwsector;
Versterken van de invloed van lokale agrarische organisaties (voor Nederland zijn dit bijvoorbeeld
de LTO, en de LLTB).
Europees beleid zet dus in op het stimuleren van investeringen in de landbouwsector. De
concurrentiepositie verbeteren is belangrijk, door zowel regulering als marktwerking. Belangrijker nog is
de inzet van Europa op verbetering van natuur- en leefomgeving. Voorts is daar het stimuleren van
regionaal beleid een zeer belangrijk uitgangspunt.
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Bijlage 2: Rijksbeleid
Het Europese beleid wordt gevolgd door de rijksoverheid en tot uitvoering gebracht. De toepassing van
het Europese beleid in Nederland is uitgewerkt in het Rural Developmen t Programme for the
Netherlands (beter bekend als het plattelandsontwikkelingsprogramma, POP) waar ook de provincies
aan mee hebben gewerkt. Deze verordening gaat dieper in op de kwaliteit van landbouwgebieden en
volgt de drie speerpunten die de EU heeft opgesteld voor het nationale beleid van Nederland:
Verbeteren van de omgeving en van natuurontwikkelingsgebieden;
Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en van het minder afhankelijk maken van de
economische positie van de landbouwsector;
Versterken van de invloed van lokale agrarische organisaties (voor Nederland zijn dit bijvoorbeeld
de LTO, en de LLTB).
Om dit nationale beleid tot uitvoering te brengen is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
opgezet. Deze organisatie zorgt voor een doelgerichte aanpak en speelt in op de behoeften van agrariër
en consument.
Structuurvisie Infrastructuur en ruimte (maart 2012)
Medio maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld door de minister
Schultz van Haegen (Infrastructuur enMilieu). Deze heeft voorgaande nota(’s) en verschillende andere
beleidstukken vervangen. Echter zijn relevante stukken van het rijk van voor deze structuurvisie toch
opgenomen in de verwerking van het beleid. Het beleid hiervan is door gemeenten en provi ncies
opgepakt; denk aan het navolgen van het contourenbeleid (zie Nota Ruimte). Echter ligt de
verantwoordelijkheid hiervoor nu veel meer bij gemeenten (en provincies) dan bij de rijksoverheid.
Verdere decentralisatie is in de SVIR dan ook het uitgangspun t.
Nota Ruimte (2004-2012)
De Nota Ruimte stelt de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Buiten een aantal
procesmatige uitgangspunten (deregulering, van toelatings - naar ontwikkelingsplanologie en centraal
wat moet decentraal wat kan) zijn de ruimtelijke uitgangspunten op vier verschillende gebieden
vastgelegd. Dit zijn versterken van de economie, waarborgen van de veiligheid, krachtige steden en
vitaal platteland, en waarborging van waardevolle (inter)nationale groengebieden. Elk van deze
uitgangspunten hebben invloed op de ontwikkelingen op het platteland, en dus met de agrarische sector.
Ten eerste zet de overheid voor het versterken van de economie in op schaalvergroting
(megastallen, concurrentiekracht) wat dus invloed heeft op het a antal stoppende boeren.
Ten tweede heeft het waarborgen van de veiligheid raakvlakken met sociale veiligheid en daardoor
ook op de leefbaarheid van gebieden. Leefbaarheid verbeteren op het platteland is daarbij een
belangrijke issue.
Ten derde heeft het duidelijke onderscheid tussen stad en platteland invloed op doelgericht beleid
van deze verschillende sectoren. Het contourenbeleid en het bundelingbeleid hebben hier invloed
op.
Als laatste heeft het waarborgen van groengebieden een invloed op het plattel and, aangezien veel
groengebieden omringd worden door datzelfde platteland. Uitbreiding van bijvoorbeeld
groenvoorzieningen zorgt dan voor minder ruimte voor agrariërs. Andersom, zorgt uitbreiding van
agrarische bedrijven voor milieueffecten en dus voor mogelijke aantasting van groengebieden.
Om deze doelstellingen te realiseren gaat er extra aandacht uit naar verbrede plattelandsontwikkeling
en een minder streng contourenbeleid. Verbreding door agrariërs betekent dat zij nevenactiviteiten
kunnen ontplooien. Daardoor is er meer flexibiliteit en dus meer ruimte voor bedrijfsvoering. Indirect
zullen er hierdoor minder agrariërs de gehele bedrijfsvoering beëindigen.
Daarnaast staat een minder streng contourenbeleid. Hierbij geldt bijvoorbeeld de vroegere rood -voorrood-regeling (hergebruik vóór nieuwbouw, nu doorvertaald in het Limburgs Kwaliteitsmenu). Een
flexibelere omgang voor de bedrijfsvoering van agrariërs is daarvan het gevolg. Dit heeft weer als
gevolg dat bijvoorbeeld burgerwoningen in agrarische gebieden als minder ernstig worden beschouwd.
Economisch draagvlak, vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied staan dus hoog op de agenda
van het rijk. Hergebruik en nieuwbouw in het buitengebied wordt daarmee mogelijk. Hergebruik kan
hierbij bijvoorbeeld in de vorm van functieverandering (agrarisch – wonen) en nieuwbouw in de vorm
van Ruimte voor Ruimte (nu: Limburgs Kwaliteitsmenu) waarbij bijvoorbeeld het slopen van
bedrijfsgebouwen kan worden gecompenseerd door uitbreiding van de bedrijfswoning.
64

Notitie VAB-Beleid

Tenslotte zet het rijk in op een duurzame bedrijfsvoering op het platteland. Hierbij acht de overheid de
verduurzaming van dierenwelzijn, natuurontwikkeling en milieueisen van belang.
Agenda Vitaal platteland (2007)
Het vitaliseren van het platteland, opgenomen in de Nota Ruimte, is uitgewerkt in de Agenda Vitaal
Platteland. Deze gaat in op de kansen die er voor agrariërs zijn en op actiepunten voor de onderwerpen
waar bedreigingen kunnen optreden.
Door de liberalisering in de landbouwsector hebben agrarische bedrijven behoefte aan schaalvergroting,
nieuwe afzetmarkten en verbreding van het bedrijf. Door deze behoeften zal de productie efficiënter en
meer duurzaam zijn. Om hiertoe te komen dienen er een aantal kansen zich voor. Die kansen zullen
benut moeten worden door de agrariërs zelf. Een voorbeeld kan hier zijn het uitwisselen van kennis.
De overheid dient zelf ook bij te dragen aan een vitaal platteland. De zogeheten actiepunten voor de
overheid zijn vooral gericht op een gebiedsgerichte aanpak: innovaties van boeren op lokale schaal
kunnen gestimuleerd worden. Ook hier krijgen gemeenten de belangrijkste rol. Actiepunten uit de
Agenda Vitaal Platteland dienen vervolgens aan te sluiten op de Nota Ruimte en omhelz en de volgende
onderwerpen.
Innovaties bevorderen
Het op peil houden van het voorzieningenniveau
Vraag naar plattelandswoningen voorzien
Burgerbetrokkenheid vergroten
Openstaan voor verbreding van landbouwbedrijven
Agrariërs die willen ontwikkelen faciliteren en begeleiden (tussen de kaders van milieu en ruimtelijke
ordening)
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Bijlage 3: Provinciaal beleid
Het POL-stelsel onderscheidt de volgende typen documenten.
Provinciaal Omgevingsplan Limburg, POL (2006);
POL-aanvullingen: hieronder vallen de herziening op onderdelen Contourenbeleid Limburg en de
Beleidsregel Limburg Kwaliteitsmenu (2010);
Beleidsnota’s, Beleidsregels en Programma’s: hieronder vallen Handreiking Ruimtelijke
Ontwikkeling Limburg (laatste herziening 2008), Platteland in uitvoeri ng en de verklaring van
Roermond (maart 2010).
POL
2006

Ruimte bieden voor
agrarische
bedrijfsontwikkelingen
Mogelijkheid tot
functieverandering en
verbreding
Omgevingskwaliteit
nastreven
- Landschappelijke inpassing
- Reductie van bebouwing
- Geen belemmeringen voor
milieu
- Geen belemmeringen voor
omgeving
- Navolgen bundelingbeleid

Agrariërs aan natuurbeheer
en ontwikkeling laten doen
Samenwerking
plattelandsector bevorderen

√

Platteland
in
uitvoering

Verklaring
van
Roermond

√

Handreiking
Ruimtelijke
Ontwikkeling
Limburg

√

√
√
√
√
√
√
√

Beleidsplan
ruimere plan.
mogelijkheden
buitengebied

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006
Op 22 september 2006 hebben Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingspl an Limburg
(POL) vastgesteld. POL is zowel streekplan, waterhuishoudingplan, milieubeleidplan als verkeer - en
vervoerplan en bevat ook de meer fysieke (ruimtelijke) onderdelen van het economi sch en
welzijnsbeleid. De laatste aanvulling dateert van januari 2010 (Limburgs Kwaliteitsmenu).
Ontwikkelingen die bijdragen aan de provinciale doelen worden actief ondersteund. Het POL dient als
kader om op deze doelen en kwaliteit te sturen.
In het POL2006 is het reconstructieplan meegenomen. Dit plan maakt scheiding tussen milieubelangen
en ruimtelijke belangen. De scheiding bestaat uit drie typen zones: extensiveringsgebieden (afbouwen
van intensieve veehouderij),verwevingsgebieden (intensieve veehouderij en andere functies kunnen
blijven bestaan) en landbouwontwikkelingsgebieden (de intensieve veehouderij krijgt
ontwikkelingsmogelijkheden). In extensiveringsgebieden worden de ontwikkelingen beperkt (door
milieuwetgeving) en in intensiveringsgebieden worden belemmeringen weggehaald. Bundeling van
agrarische bedrijven is het motto.
De verantwoordelijkheden voor bestemming, inrichting en beheer van het landelijke gebied liggen bij de
gemeente. De provincie heeft hierin een actieve regierol en gaat uit van een gebiedsgerichte
benadering. Daarbij streeft de provincie naar regionale samenwerking bijvoorbeeld in de vorm van
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gebiedscommissies, nader toegelicht in Platteland in uitvoering. De provincie adviseert de gemeente als
het gaat om niet-grondgebonden landbouw, grootschalige toeristisch-recreatieve functies en
functiewijzigingen tot werklocatie of woongebied. Hier kunnen gemeentelijk en provinciaal beleid
namelijk botsen.
Het POL stelt duidelijke voorwaarden voor hergebruik van vrijkomende agr arische bebouwing:
“Hergebruik van vrijkomende (agrarische of niet-agrarische) bebouwing in het buitengebied voor wonen,
of kleinschalige vormen van bedrijvigheid mogelijk is, mits gezorgd wordt voor een goede
landschappelijke inpassing, de monumentale/architectonische kenmerken worden gerespecteerd, de
bouwmassa niet toeneemt, er geen negatieve milieueffecten of belemmeringen optreden voor
nabijgelegen functies, en er geen verstoring optreedt van het bundelingsbeleid voor wonen en werken.
Uitgangspunt is dat overtollige gebouwen zoveel mogelijk worden gesloopt.”
In beginsel geldt het contourenbeleid dat groene en rode ontwikkelingen van elkaar scheidt. De groene
contour is het buitengebied, de rode contouren zijn de dorpskernen. Groene ontwikkelingen dienen in de
groene contouren plaats te vinden en rode ontwikkelingen in rode contouren. Gemeenten stellen echter
de toetsings- en afwegingscriteria en krijgen daartoe maximale beleidsvrijheid
Voorwaarden
Een goede landschappelijke inpassing
De monumentale en architectonische kenmerken worden gerespecteerd
De bouwmassa mag niet toenemen
Er geen negatieve milieueffecten of belemmeringen optreden voor omliggende percelen
Het bundelingsbeleid wordt gerespecteerd (reconstructieplan)
Uitgangspunten
Ruimte geven voor ontwikkelingen in het buitengebied (voor uitbreiding)
Flexibilisering functieverandering
Het versterken van de omgevingskwaliteit
Compensatieregeling (=LKM)
Overtollige gebouwen slopen
Leefbaarheid waarborgen (agrariërs betrekken bij natuurontwikkeling)
Pol-aanvullingen
Pol herziening op onderdelen contourenbeleid Limburg
Het contourenbeleid geldt sinds 24 juni 2005 voor heel Limburg. Contouren die groene en rode
ontwikkelingen van elkaar scheiden. Rode contouren betreffen dorps- en stadskernen. Doelstelling is dat
stedelijke ontwikkelingen binnen de contouren plaatsvinden. In de herziening is gesteld dat er soepeler
omgegaan moet worden met de contouren. Iets waar gemeenten en provincie achter stonden. Slechts bij
uitzondering mag er buiten de contouren gebouwd worden. Gemeenten krijgen hiervoor maximale
beleidsvrijheid. Verder zijn de mogelijkheden tot inpandig bouwen versoepeld. Gemeenten formuleren zelf
heldere toetsings- of afwegingscriteria waarin naast te beschermen waarden en belangen ook criteria
worden opgesteld als het gaat om ontwikkelingsmogelijkheden en –belangen.
Limburgs Kwaliteitsmenu (januari 2010)
Dit kwaliteitsmenu vervangt de kwaliteitsregelingen en instrumenten VORm, BOM+, Rood voor Groen
en Ruimte voor Ruimte. Uitvoering van het Limburgs Kwaliteitsmenu gebeurt door de gemeenten. De
Provincie ondersteunt ondermeer in de vorm van jaarlijkse te actualiseren normbedragen en bij de
organisatie van de monitoring. Het Limburgs Kwaliteitsmenu regelt hergebruik van vrijkomende
bebouwing in het buitengebied. Karakteristieke en monumentale panden krijgen meer
bouwmogelijkheden. Ook worden beperkingen bij inpandig verbouwing weggehaald.
In vrijkomende agrarische bebouwing dient vestiging van categorie 1 en 2 bedrijven mogelijk te zijn.
Zeker als verpaupering en leegstand kunnen worden voorkomen. Hergebruik voor won en heeft niet de
voorkeur, liever ziet zij toerisme en niet-agrarische bedrijven die passen in het buitengebied.
Er wordt gepleit voor een sloopregeling voor verruiming van de groeimogelijkheden (voor wat hoort
wat). Uitgangspunt is in ieder geval dat overtollige gebouwen zoveel mogelijk worden gesloopt.
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De provincie voorziet mogelijkheden tot het toestaan van burgerwoningen maar vindt dus dat het
gepaard moet gaan met reductie- en transformatieopgaven. Hierdoor krimpt het bebouwingsvolume en
komt het de omgevingskwaliteit ten goede.
De maximale grootte van een landbouwbedrijf is in het POL gesteld op 5ha. In het Limburgs
Kwaliteitsmenu is dit maximum opgeheven.
Beleidsnota’s, Beleidsregels en Programma’s
Platteland in uitvoering (november 2006)
Het Platteland in uitvoering is een financieringsproject voor de verbetering en ontwikkeling van het
landelijk gebied in Limburg. Het bestaat uit twee delen: het Provinciaal Meerjarenprogramma
Plattelandsontwikkeling (PMJP) en het Plattelandsontwikkelingsprogramm a (POP2, wat in
samenwerking met het rijk tot stand is gekomen). Het is opgezet voor verbetering van de
concurrentiekracht van de plattelandseconomie en het verhogen van de kwaliteit, en verbetering van de
leefbaarheid van het platteland.
Het provinciaal meerjarenprogramma stimuleert (meestal financieel) de plattelandsector op de volgende
punten:

Stimuleren bundeling en uitvoering
contourenbeleid
Kennisverspreiding binnen de plattelandsector
bevorderen
Bevordering van ondernemerschap
Landschapsbeheer door de landbouw stimuleren
(zeker bij toeristisch-recreatieve voorzieningen)
Verbeteren van de concurrentiekracht in
kwetsbare gebieden
Plattelandspartners met elkaar verbinden

Stimuleren van ketensamenwerking
Ontwikkelingsruimte bieden en ruimtelijke
structuur van de landbouw verbeteren

Samenwerking tussen terreinbeheerders,
agrariërs, exploitanten, natuurorganisaties,
recreatie/toerisme sector en gemeenten

Verklaring van Roermond (maart 2010)
Voor de uitwerking van Platteland in uitvoering heeft de provincie in samenwerking met de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB) doelstellingen opgesteld. Het maatschappelijk belang is hiervoor het
uitgangspunt geweest.

Ontwikkeling omgevingskwaliteit
Versterken landbouwstructuur
Landbouwcompensatie
Multifunctionele landbouw

Het uitwisselen van kennis en innovatie
Uitbreiding particulier natuurbeheer

Communicatie verbeteren

Actualisatie, herbegrenzing, versterken EHS
Ruimte bieden aan bedrijfsverplaatsing,
bedrijfsuitbreiding, bedrijfsontwikkeling
Hieronder valt ook natuurcompensatie (EHS)
Ruimte geven voor diverse functies, meervoudig
ruimtegebruik heeft de voorkeur, zuinig
ruimtegebruik
Economisch perspectief bieden
Landbouw een grote rol laten spelen in
natuurbeheer en –ontwikkeling, dit in
gezamenlijke verantwoordelijkheid van burger en
overheid
Oprichten landschapsfonds, samenwerking met
LLTB
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Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg (augustus 2008)
In juli 2004 is door Gedeputeerde Staten van Limburg de Handreiking ruimtelijke ontwikkeling
vastgesteld en in augustus 2008 herzien. De Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg beoogt een
hulpmiddel te zijn bij het toepassen van de nieuwe aanpak, gericht op kwaliteit. Provincie facilit eert
alleen: is dit de juiste ontwikkeling, met de juiste functies, op de juiste plek? Gemeente moet eigen
beleid maken over VAB. Provincie doet alleen als het nodig is (decentraal wat kan centraal wat moet).

Het is toegestaan om burgerwoningen aan te
passen en te vergroten als het past binnen de
eisen van deze tijd, dit kan gekoppeld worden
aan kwaliteitsverbetering
Bijgebouwen zijn toegestaan, maar moeten
passen binnen de bestemming, en in de
nabijheid van de burgerwoning staan. Herbouw
mag ook mits er kwaliteitsverbetering is en het
bouwvolume verminderd.
Splitsing naar een zelfstandige burgerwoning is
alleen gewenst als het binnen de bestaande
bebouwing blijft.
Niet-agrarische activiteiten moeten qua aard en
omvang bij de omgeving passen en
ondergeschikt zijn aan het agrarische bedrijf en
plaatsvinden in de bestaande bebouwing
Niet-agrarische activiteiten mogen geen
onevenredige verkeersaantrekkende werking
hebben en moeten landschappelijk inpasbaar
zijn
Voor hergebruik is niet de bestemming
maatgevend maar het planologische regime
Vrijkomende agrarische bedrijven mogen ook de
bestemming wonen krijgen, mits er sprake is van
kwaliteitsverbetering
De bouw van een nieuwe agrarische
bedrijfswoning is niet toegestaan, deze tweede
bedrijfswoning zou de omgeving kunnen
belemmeren

Gemeenten dienen hiervoor een
handhaafregeling op te stellen,

De gemeente maakt de afweging, uitgesloten
moet zijn dat er uitbreiding mogelijk is
Als nieuwe bebouwing noodzakelijk is geldt het
Limburgs Kwaliteitsmenu (voor wat hoort wat)

Ruimte bieden voor nevenactiviteiten

Landschappelijke verbetering en afname van het
bouwvolume
De gemeenten moeten hiervoor beleid opstellen,
en waarborgen dat er eerst bedrijfsbebouwing
gebouwd wordt en daarna pas de bedrijfswoning

Ontwikkelingen met betrekking tot VABs in het buitengebied:
Goed en dynamisch woon- en leefklimaat bieden
Waarborgen en verbeteren kwaliteit natuur, landschap, water, bodem, toerisme en recreatie, en
landbouw (kwaliteit buitengebied)
Beheersing en waar mogelijk terugdringing van de verstening
Verbetering/verbreding en optimalisering van de ruimtelijke structuur van de diverse land - en
tuinbouwsectoren.
Bieden van ontwikkelingsruimte voor volwaardige agrarische bedrijven (bouwkavel op maat) mits de
gebiedskwaliteit als geheel er op vooruit gaat;
Gestreefd moet worden naar een zo compact mogelijke kavel op basis van een afweging tussen
agrarische belangen en andere belangen en waarden, de bouwmassa mag niet toenemen;
Gestreefd wordt naar een afwaartse beweging van de intensieve veehouderij in Noord - en MiddenLimburg, dit op basis van de zonering intensieve veehouderij die een rechtstreekse doorwerking in
de bestemmingsplannen kent;
Bestaande kwaliteit mag niet aangetast worden;
Geen belemmeringen voor omgeving optreden;
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Bijlage 4: Regionaal beleid
De gemeente Bergen heeft met de gemeente Gennep en de gemeente Mook en Middelaar beleid
opgesteld op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De regiovisie vormt de structuurvisie voor de
gemeenten in Noord-Limburg. Het regionale VAB-beleid is vormgegeven in het Beleidsplan ruimere
planologische mogelijkheden in het buitengebied.
Strategische regiovisie (feb 2010)
De regiovisie heeft als doel een gezamenlijke focus creëren voor de regio Noord -Limburg. Om de
positie tot andere regio’s te versterken is er samenwerking tussen de gemeenten vereist en kan een
goede leefbaarheid gewaarborgd worden.

Inzetten op diversiteit van het kleinschalige
landschap
Inzetten op regionale voedselproductie
Ondersteuning van verbrede landbouw

Ondersteuning van natuurontwikkeling en
natuurbeheer

Toeristisch-recreatieve mogelijkheden benutten
Door kennisontwikkeling binnen de regio te
delen,
Agrariërs langjarige zekerheid bieden,
ondersteunen voor het maken van afspraken
tussen agrariër, provincie en LLTB.
Agrariërs langjarige zekerheid bieden,
ondersteunen voor het maken van afspraken
tussen agrariër, provincie en LLTB.

Streven naar een duurzaam en gebiedseigen
landbouwareaal

Beleidsplan ruimere planologische mogelijkheden in het buitengebied (jan 2008)
Binnen de kaders van de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg hebben gemeenten meer
invloed gekregen op de ruimtelijke ontwikkeling. Daardoor heeft onder andere de gemeente Bergen het
beleidsplan voor ontwikkelingen in het buitengebied opgesteld. Uitgangspunt is regelen waar behoefte
aan is en wat handhaafbaar is.
De regio moet steeds de afweging maken tussen een versterking van de plattelandseconomie en
versterking van ruimtelijke/landschappelijke kwaliteit (gebruik bestaande bebouwing, geen toename
bouwvolume, en ontstening buitengebied).

Bevorderen van gebruik bestaande bebouwing,
toevoegen van nieuwe woonmilieus

Woningsplitsing toestaan (geldt niet in
karakteristieke en cultuurhistorische panden)
indien er geen belemmeringen optreden
Inzetten op wonen, werken, en recreëren
Hergebruikmogelijkheden van vrijkomende
agrarische bebouwing verruimen

Uitbreiding moet passen binnen aard en kwaliteit
van de omgeving, maximaal één hoofdgebouw
toestaan, ruimte-voor-ruimte-regeling, herbouw
moet op oude locatie (tot 1.250m³ mag
herbouwd worden)
Hergebruikmogelijkheden van
vrijkomende/vrijgekomen agrarische bebouwing,
zorgt voor verdeling van kosten voor burgers
Dynamiek landbouwgebied creëren en toerisme
stimuleren
Voorkomen van schade aan het landelijk gebied
(leegstand)

Voorwaarden:
Karakteristieke en cultuurhistorische waarden mogen niet aangetast worden
Voldoen aan milieuwetgeving
Ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven mogen niet aangetast worden
Het moet passen in de aard en kwaliteit van de omgeving
Streven naar reductie van bebouwing
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Passen bij kwaliteit en schaal omgeving en plaatsvinden bij een agrarisch bedrijf
Plaats te vinden in bestaande bebouwing (en geen buitenopslag of –stalling) waarbij maximaal 30%
voor de nevenactiviteit mag worden benut
Ten hoogste een geringe verkeersaantrekkende werking (geen verkeersoverlast, en parkeren op
eigen erf)
Verkoop van producten mag alleen als ondergeschikt aan de nevenactiviteit
De activiteiten moeten voldoen aan de milieuwetgeving en mogen niet leiden tot een beperking van
de ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen bedrijven
Horeca-activiteiten en landschapswinkels zijn toegestaan. Verkoop van producten alleen tot een
maximale oppervlakte van 200m² VVO.
Bebouwing die niet meer noodzakelijk is na functieverandering dient te worden gesloopt
Toegelaten bij functieverandering en nevenactiviteiten zijn:
Agrarische hulpbedrijven (veevoeder of foeragehandel)
Bedrijven met agrarisch karakter (paardentraining, hovenier, zorgboerderij, dierenarts)
Ambachtelijke bedrijven (brood-/banketbakker, kurk-/riet-/vlechtbedrijven, maatkleding, drukkerij)
Kunstnijverheid (kunstschilder, beeldhouwer, leeratelier)
Opslagbedrijven (opslag van agrarische producten, meubels en huisraad, en caravanstalling)
Overig (advies-/reclamebureaus, verhuur/handel onroerend goed)
Voorzieningen voor recreatie en toerisme (bed-en-breakfast, minicamping, recreatiewoningen,
fietsverhuur)
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Bijlage 5: Bedrijvenlijst voor het buitengebied
De toegestane bedrijfsactiviteiten worden getoetst op verschillende kenmerken. Die drie kenmerken
worden hieronder toegelicht.
Visuele uitstraling op het landschap is acceptabel
Onder visuele hinder wordt het negatieve effect van de zichtbaarheid van functies verstaan die
wezensvreemd zijn in het landelijke gebied. Het betreft bijvoorbeeld grote reclame-uitingen,
buitenopslag/parkeren van vrachtauto’s, werktuigen, machines of materialen, hoog opgaande pijpen,
antennes enzovoorts.
Met een geringe verkeersaantrekkende werking
Er mag ten hoogste sprake zijn van een geringe verkeersaantrekkende werking die moet zijn
afgestemd op de aanwezige infrastructuur.
Bedrijvigheid is gericht op agrarische dienstverlening
Het bedrijf moet vallen binnen categorie 1 en 2 van de VNG uitgave Bedrijven en Milieuzonering.
De volgende typen bedrijvigheid zijn toegestaan als nevenactiviteit:
type 1: agrarische hulpbedrijven (vb: veevoeder en fouragehande l)
type 2: bedrijven met een agrarisch karakter (vb: paardentrainingsactiviteiten, dierenartsenpraktijk,
hoveniersbedrijf, zorgboerderij)
type 3: ambachtelijke bedrijven (vb: brood- en banketbakkertje, maatkledingbedrijf, fabricage van
sieraden, kurkwaren-, riet- en vlechtbedrijven, drukkerij, kopieerinrichting, houtbewerkingsbedrijf)
type 4: kunstnijverheid (vb: kunstschilder, beeldhouwer, pottenbakkerij, leeratelier)
type 5: opslagbedrijven (vb: (semi-)agrarische producten, meubels en huisraad, caravanstalling)
type 6: overig (vb: advies- en reclamebureaus, bedrijf in onroerend goed, automatiseringsbedrijven)
Expliciet niet toegestaan zijn:
Overlastgevende horeca (feestzaal, amusementshal, bingozaal, discotheek , of seksclub).
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Bijlage 6: Compensatieregeling Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM)
De prijzen van het LKM zijn uitgewerkt door de gemeente Peel en Maas in het Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu. Deze gemeente heeft de volgende systematiek:
Diverse mogelijke bijdragen worden geïllustreerd in het volgende hoofdstuk.De omvang van de
Aanvullende Kwaliteitsverbetering (afkorting AK) is gekoppeld aanBasiskwaliteit (Plus). De omvang van
inpassing op agrarische bedrijven bedraagt 0,5x de waarde van de te leveren Basiskwaliteit Plus (met
uitzondering van solitaireglastuinbouwbedrijven). Voorbeeld: bij een grote bouwontwikkeling wordt
10%x10.000 m 2 = 1000m 2aan Basiskwaliteit Plus gerealiseerd. De bouwontwikkeling iszodanig dat er
ook Aanvullende Kwaliteitsverbetering nodig is. De waarde hiervan isdan 0,5 x 1000 m2 = 500m 2 groen.
Voor fysieke maatregelen die bij divere typen ontwikkelingen getroffen moetenworden is een financiële
norm benoemd;
Bij nieuwbouw van solitaire woningen gaat het om een fysieke maatregel meteen waarde van € 100
per m² uitgeefbare kaveloppervlakte. Dit is eventueel testorten in een fonds.
Bij uitbreiding van solitaire woningen en bedrijfswoningen boven 1.000 m³ gaathet om een fysieke
maatregel met een waarde van €15 per m³ extra uitbreiding;
Bij uitbreiding van niet-agrarische bedrijven gaat het om een fysieke maatregelmet een waarde van
€35 per m 2 uitbreiding; eventueel te storten in een fonds.
Bij vestiging van een agrarisch verwant bedrijf in een V.A.B. (vrijkomendeagrarische bebouwing)
gaat het om een fysieke maatregel zodanig is dat hetgewenste doel bereikt wordt.
Bij vestiging van een niet-agrarisch verwant bedrijf in een V.A.B gaat het om eenfysieke maatregel
die zodanig is dat het gewenste doel bereikt wordt.
Bij nieuwvestiging of uitbreiding van niet gebiedseigen recreatie en toerismegaat het om een fysieke
maatregel met een waarde van € 25 per m² brutovloeroppervlakte danwel een overeenkomstige
financiële bijdrage;
Om de waarde van de te leveren basiskwaliteit (plus) te kunnen bepalen wordtuitgegaan van een
bedrag van € 6 per m² oppervlakte “landschap”. Voorbeeld: alsiemand 400 m 2 groen inricht, dan staat
dat gelijk aan een investering van €2400,-.Dit bedrag is een richtlijn voor de omvang van de inspanning
die geleverd moet
worden.
Bij de beoordeling zal ook gekeken worden naar de kwaliteit van de voorgesteldebijdrage. Voorbeeld:
een voetbalveldje van 400m2 dat in de rand van een akkerwordt gelegd, zal mogelijk niet als
verbetering van de landschappelijke kwaliteitgelden. Als het echt er gaat om een mooi grasveldje,
zonder hekken, dat de plekinneemt van erfverharding dan is er wel degelijk sprake van
kwaliteitsverbetering.Het gaat altijd om maatwerk.
Als sloop wordt ingezet als (deel van) de aanvullende kwaliteitsverbetering wordtuitge gaan van een
normbedrag voor sloopkosten van € 25 per m² voor bebouwing.Als er gebruik gemaakt wordt van de
VAB regeling geldt dat er geen sprake hoeftte zijn van volledige sloop. Volgens de VAB regeling is het
toegestaan om bebouwingwelke nog in een goede staat verkeert, te laten staan. Wel wordt er, bij het
toepassen van de VAB regeling, indien nodig, een passende bestemming toegekend.
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Bijlage 7: Sloopregeling gemeente Bergen
Gesloopte oppervlakte
0-500 m² gesloopte VAB
m² gesloopte VAB
> 750 m² gesloopte VAB
Rekenvoorbeeld:
Standaarduitbreiding: 800 m³
Stel: er wordt 1000 m² gesloopt
Nieuwe woning mag:

Totaal toegestane nieuwe inhoud:

Extra uitbreiding woning in m³
0,5 m³ per gesloopte m²
0,35 m³ per gesloopte m²
0,20 m³ per gesloopte m²
Huidige voorbeeldwoning:
Uitbreiding voorbeeldwoning:

750 m³
50 m³

0,5 x 500 m² =
0,35 x 250 m² =
0,20 x 250 m² =
Totale uitbreiding mogelijk:

250 m³
87,50 m³
50,0 m³
387,50 m³

800 m³ + 387,50 m³

1.187,50 m³

74

Notitie VAB-Beleid

Bijlage 8: Vragenlijst naar aanleiding van de casus
Voor u ligt een vragenlijst over een steeds meer voorkomende ontwikkeling: vrijkomende en
vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) in het buitengebied.
Met trends als schaalvergroting, krimp, en bedrijfsverbreding(nevenactiviteiten) is de dynamiek van het
buitengebied opvallend. Dat, terwijl landelijk wonen in trek is en er van agrariërs steeds meer wordt
gevraagd als het gaat om natuurbeheer en –ontwikkeling. Gevolg is dat steeds meer boeren overwegen
om met hun bedrijfsvoering te beëindigen.
De vragen worden gesteld aan de hand van de casus:
Boer Gerrit heeft een perceel in het buitengebied en doet hier agrarische werkzaamheden. De
bestemming van het perceel is ‘Agrarisch’. Gerrit heeft een bedrijfswoning van 750m³, en daarbij
een bedrijfsloods van 2000m². Omdat hij al bijna met pensioen gaat en de concurrentie groot is
besluit hij met zijn werkzaamheden te stoppen. Hij verhuist niet, maar gebruikt de loods niet
meer en blijft gewoon wonen in de bedrijfswoning.
Vindt u dat de gemeente hier handhavend op moet treden? De boer woont er immers in strijd met het
bestemmingsplan…
De gemeente besluit om de bestemming in het bestemmingsplan te wijzigen naar burgerwoning. De
gemeente vreest echter dat de bedrijfsbebouwing zal verloederen. Hoe denkt u hierover?
Om deze verloedering tegen te gaan is er een regeling opgesteld. Hierin staat dat de totale oppervlakte
aan bijgebouwen (lees: gebouwen niet zijnde de bedrijfswoning) niet méér mag bedragen dan 40 0m2.
Dit betekent dat Gerrit in dit geval 1600m² aan bijgebouwen moet slopen (reductie van bebouwing). Wat
vindt u van deze sloopregeling?
In plaats van een sloopregeling zijn er misschien andere manieren om de ruimtelijke kwaliteit te
waarborgen (bijvoorbeeld Gerrit aan natuurbeheer laten doen). Ziet u hier mogelijkheden in? En heeft u
zelf misschien goede alternatieven?
Wanneer de bedrijfswoningen worden gesplitst van het bouwblok is er sprake van versnippering binnen
het bestemmingsplan, wat de leesbaarheid niet ten goede komt. Hoe ervaart u deze ontwikkeling?
Door het ‘wetsvoorstel Plattelandswoningen’ kunnen agrariërs wonen in bedrijfswoningen. Het
leefklimaat zal echter in veel gevallen niet goed zijn door milieuhinder van de omgeving. Wat vindt u
hiervan?
Enerzijds is er een roep om burgerwoningen naast veehouderijen toe te staan (de plattelandswoning),
anderzijds wordt er gepleit voor minimale afstanden tussen veehouderij en woningen (voor
infectieziekten als Q-koorts). Beide gevallen werken elkaar tegen terwijl in beide gevallen gestreefd
wordt naar een goed leefklimaat. Welke afstemming zou gemaakt moeten worden?
Vindt u dat een toename aan burgerwoningen in het buitengebied gefaciliteerd of juist geweerd moet
worden? Denk aan de krimp waar we mee te maken krijgen.
Boer Gerrit besluit om een minicamping te realiseren op zijn perceel. Nevenactiviteiten zijn wel
toegestaan, maar alleen bij een bestaand agrarisch bedrijf of wanneer de functie binnen het
bestemmingsplan een ‘woonfunctie’ betreft. Dat is hier dus niet het geval. Wat vindt u van het toestaan
van nevenactiviteiten bij een voormalig agrarisch bedrijf?
Er zijn burgers die niet weten dat ze in strijd met het bestemmingsplan in een bedrijfswoning wonen.
Wat denkt u van maatregelen voor het verbeteren van de informatievoorziening hierover?
Heeft u nog andere aspecten die u belangrijk acht binnen de casus?
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Bijlage 9: Gesprekken verschillende partijen
Gesprek gemeente Gennep
Mogelijkheden van nu worden vrij soepel geacht. De gemeente Gennep heeft geen last van de
beperkingen voor VAB-locaties.
In de structuurvisie staat een kwaliteitsmenu wat voldoet aan de eisen vanuit het LKM. Er moet voldaan
worden aan deze visie. Hierin staat ook de wijzigingsbevoegheid voor het veranderen van be stemming
voor VAB’s.
De afstemming per gebied wordt hierin ook meegenomen.
Ruimtelijk gezien is het namelijk heel makkelijk om naar wonen om te zetten. Minder bewustzijn is er
van de (milieu) consequenties van het veranderen van deze bestemming. Mede omd at het probleem in
Gennep minder speelt. Er is bijvoorbeeld geen intensiveringsgebied (voor glastuinbouw of grootschalige
intensieve veehouderijen).
Ruimtelijk gezien is het apart bestemmen van woningen niet gewenst. Buiten de contouren woningen
toelaten is eigenlijk niet gewenst. Scheiden van functies evenmin gezien het bundelingbeleid waarnaar
gestreefd wordt.
Wonen en recreatie zijn dan ook vaak mogelijk.
10 nge onderzoeken
17 nge wettelijke eis?
Intensieve veehouderijen zijn onderzocht. Sommige is al duidelijk dat ze ermee gaan stoppen
uiteindelijk. Deze worden dan hobbymatig. De 10 nge eis zal hierin voorzien van een duidelijk beleid
voor het toepassen van de woonbestemming op deze locaties. Het onderzoek is gedaan in het kader
van de planMER die is gemaakt voor het buitengebied. Hiervoor moesten agrariërs onder andere een
bedrijfsontwikkelingsplan opstellen en voorleggen aan de gemeente Gennep die het in het
bestemmingsplan heeft meegenomen.
Stappen wil je wel zetten maar de beperkingen binnen de wet spelen. Wanneer het wetsvoorstel wel
doorgaan betekent dat dat de wettelijke kaders worden verlegd waardoor de gemeenten weer verder
kunnen. Nu is het echter afwachten wat het wetsvoorstel brengt. Wij zijn allerminst voornemens om
hierop in te springen. De bal ligt wat dat betreft bij de rijksoverheid.
Handhaven is niet de eerste stap. Wanneer we iets voorzien willen we eerst kijken of we er samen uit
kunnen komen door met de initiatiefnemer aan tafel te gaan zitten. Dit biedt kansen voor een betere
oplossing dan meteen handhaven. Echter heeft de gemeente natuurlijk wel de wettelijke verplichting te
handhaven omdat het een illegale situatie betreft. Zolang samenwerking tot stand gebracht is, is het
mogelijk om, onder het mom van ‘zicht op legalisatie’ de situatie aan te kijken (gedogen).
Gesprek LLTB
+ huidig beleid is zeer strikt
+ economie zit niet mee, geen investeringen
+ zeer veel dynamiek in buitengebied door schaalvergroting
 Ruimte voor ruimte vroeger  herbouw  minder gebruik. Hoe mensen te verleiden af te breken.
 LKM  koopt VAB- nieuwe bestemming – 15 m²  kostenplaatje sloop  waar liggen de werkelijke
kosten? Bij de man op de kraan(feitelijke kosten) of bij de afvalverwerking(hier kunnen namelijk
functionele oplossingen voor bedacht worden).
Snel op zitten  nieuw kan doorverkocht oud is natuurlijk vervallen en minder waard.
Glasbankregeling is voorbeeld voor sloop die wordt namelijk veel gebruikt.
LKM stopt geld in pot (sloopfonds). Voorbeeld voor recreatie of bedrijventerrein uitbreiden zijn kosten
aan verbonden (25m² tot 35m²). Deze kosten kunnen in zo’n fonds gestopt worden.
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Agrariërs gaan niet uit van een groot pensioen. Ze nemen daarvoor geen vergaande maatregelen. Zij
gaan ervan uit dat de bebouwing die ze hebben een belangrijk deel van hun pensioen is. Stallen die ze
bijvoorbeeld kunnen verkopen. De bedrijfsbebouwing wordt als kapitaal gezien.
 De restwaarde van de panden is daarbij van belang;
 De ondergrond is natuurlijk ook waardevol want de agrariër heeft daar recht om te bouwen;
Plattelandswoning: juridisch zal het geregeld zijn maar de wet heeft verschillende uitgangspunten die
erdoor belemmerd worden.
- Een goede ruimtelijke ordening;
- Een goed milieutechnisch klimaat;
- Rekening houden met gezondheid;
- Rekening houden met (externe) veiligheid;
Peel en Maas heeft wel cijfers daar zijn 200-400 gevallen van VAB. Vraag hier ook naar het beleid voor
nevenactiviteiten hiervoor is specifiek beleid voor opgesteld (Tot 100m²).
Venlo: legaliseren wat mogelijk is.
Bedrijven willen doorontwikkelen en zorgen voor werkgelegenheid en leefbaarheid van het gebied. Deze
zijn natuurlijk essentieel en mogen niet vertrekken uit het gebied.
LLTB staat natuurlijk voor de agrarische ondernemer. Dit zijn de blijvers en ook de zekere factoren
waarop moet worden ingezet. Ook rekening houdend met het maatschappelijke uitgangspunt: landbouw
heeft uiteraard het primaat. Wat is maatschappelijk verantwoord?
Landbouw is de drager. De boer maakt het landschap. Ook voor recreatie. Zeker en vast moet dan ook
ingezet worden op verbreding en hiervoor moet alle ruimte zijn. En voorzien in de behoeften.
Misschien is een goed uitgangspunt om een persoonsgebonden overgangsrecht. Alleen degene die het
bedrijf beëindigd mag er dan wonen. Een nabestaande of derde mag dat niet meer.
BP: kaders + gebiedstypologieën
Notitie: deze kaders verscherpen en uitwerken
Gebiedstypologieën:
Maasdal – streekproducten
Achterland – camping
Duidelijk onderscheid maken tussen log, ext, en verw. Niet wonen in L OG, nee, tenzij in verw, en ja,
tenzij in ext.
Landschappelijk ingepast (kwaliteit) “Vab gebruiken is eigenlijk al winst”
Vanuit de ondernemer. Dus niet zelf naar de ondernemer toegaan als in St. Oedenrode. Zij moeten
initiatief tonen voor hun gebied.
Gesprek Sint Oedenrode
Iedere agrarier betrokken? Ja alles geinventariseerd. Eerst beleidsnota opgesteld in 27 november 2008.
Hierbij is het persoonsgebonden overgangsrecht geplaatst. De bewoners die er vanaf toen wonen
mogen er blijven zitten. Totdat er volgende bewoners komen (persoonsgebonden).
Elk geval apart behandeld? 120 tot 160 bedrijven bezocht. Van de 380 totaal. Dit was gefilterd op
gevallen die ze al bekend waren. Bekend uit het vergunningenbestand (dossiers) maar ook uit
bijvoorbeeld subsidieaanvragen. Die ze dus niet wisten hebben ze feitelijk bezocht.
Zundert iedereen gevraagd. Veel zienswijzen? Wij hadden al vab -beleid en ook
bebouwingsconcentraties. Het beleid wat kenbaar was moest vallen onder een overgangssituatie.
Ook hebben ze aan een agrarische adviescommissie stukken voorgelegd. Agrariers moesten een
bedrijfsplan maken en soort ro-plan (kwaliteit omgeving).
Ook hebben ze een klankbordgroep in de wereld geroepen voor inspraak.
Aanduiding plattelandswoningen? Wij hebben bestemming plattelandswoningen. Wij lopen voor op
beleid van rijk. Het is een ontheffing in de planregels. Een ontheffing voor het gebruik. Dit zou je niet
moeten doen als aanduiding want dan moet je het weer per geval onderzoeken. Wij hebben de
bestemming en dus overal de mogelijkheid tot plattelandwoning (binnen agrarisch bedrijf)
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Sloopregeling zorgt voor ontwikkeling van buitengebied. Hier heet het de uitvoeringsregeling.
Stoppende boeren: nevenactiviteiten of andere functie (wijzigingsbevoegdheid) ofwel postzegelplan.
Splitsende boeren: plattelandswoning.
Overlast eigen bedrijf weggehaald dus op eigen bouwvlak. Ongewenst verkeer enz mag dan natuurlijk
niet want dat is tegen goede ruimtelijke ordening
Als boer in stank wil wonen moet dat kunnen aldus de burgemeester
Gesprek Peel en Maas
Structuurvisie buitengebied alomvattend:
Structuurplan Buitengebied
Gemeentelijk kwaliteitsmenu
Notitie IV
Plattelandswoning toegepast alleen voor omliggende bedrijven (375 gevallen)
Niet voor 1 woning
Huidige wonen blijft wonen
VABs krijgen VAB bij principebesluit
Wetsvoorstel is daarbij anders geïnterpreteerd
Eerst bouwblokken getekend, verder alles geinventariseerd.
Boer woont in platteland die kiezen ervoor voor de lusten en de lasten
IV uitbreiding moet altijd emissieneutraal
Ook VAB-aanduiding in wijzigingsbesluit: VAB-notitie verder vergelijkbaar met Bergen (kwaliteit)
BP buitengebied 22 november 2011
Schuur: doel verhuren  verzamelgebouw
Geen bedrijf mag het worden. Auto’s sleutelen mag niet bijklussende timmerman wel.
Hobbymatig mag wel, bedrijfsmatig niet.
Hebben gemeentelijk kwaliteitskader opgesteld.
Compensatie door:
1 ontwikkeling op eigen terrein
2 ontwikkeling in de buurt
3 in een kwaliteitsfonds
Sloopregeling is kort: 2/3 mag teruggebouwd tot een maximum van 1500m ³.
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Bijlage 10: Verslagen praktijkbezoeken
Hamert 6
Heeft af en toe dieren. Geen eigen vee meer. Dus geen veehouderij meer maar een akkerbouwbedrijf in
hooi. KVK hooi en stro inkopen en verkopen. Ook eigen land hooien van koren en telen. En grasland.
Heeft 29ha grond, en dan nog eens ergens ander 2ha.
Bedrijfsbebouwing vooral voor opslag gebruikt van hooi. Verder is er ruimte voor circa 26 koeien
waarvoor de ruimte verhuurd wordt (dit wordt regelmatig gebruikt).
De mensen wonen er al 33 jaar. Daarbij had hij eerst koeien (veehouderij) een stuk of 43. Momenteel
heeft hij geen eigen vee meer.
Hij heeft wel eens gedacht om te verhuizen. Niet omdat het financieel moeilijk werd maar gewoon om in
het dorp te wonen. Maar dit werd niks hij moet bezig zijn met di ngen. Tevens was het niet echt logisch
het gebouw te verkopen omdat er asbest aanwezig is en ook koper van een naburige voormalige
houtfabriek.
Na 2007 zijn er geen verbouwingen meer gedaan. Er is 1 stal gesloopt en opnieuw gebouwd die is
breder gemaakt. Welstand heeft daar een aantal vereisten opgelegd (ezelsrug). Mede omdat het een
monumentaal gebouw is.
Opmerkelijk verder dat buren steeds minder vaak langskomen. De sociale cohesie tussen boeren
onderling is aan het verdwijnen.
Ze wisten niet dat wanneer de boeren ophouden met agrarische werkzaamheden dat ze dan in strijd
met het bestemmingsplan daar wonen. Maar ophouden met werkzaamheden zat er niet in, ze willen
doorgaan met datgene wat ze nu ook doen.
Beperkingen door het bestemmingsplan niet gehad, maar wel beperkingen doordat het een
monumentaal pand betreft (geen uitbreiding of iets dergelijks mogelijk, alleen van binnenuit kan
veranderd worden).
Naast het perceel ligt de Maas en gebied van Limburgs Landschap. Wanneer het hoogwater is blijft d e
boerderij net onthouden van overstroming (alleen de kelder). Er is echter nooit contact geweest met
waterschap.
Voor het verstenen van de oprit is geen mogelijkheid. Omdat dit gebiedje is verontreinigd zou het
volledig gesaneerd moeten worden.
Halve Maanseweg 2
Waarom gestopt: uit de hand gelopen hobby; paarden fokken. Altijd koeien gehad en varkens (met
ammoniakvergunning die hij nu dus niet meer nodig heeft). Nu helemaal niets meer. Daarbij hadden ze
ook altijd een aantal paarden. De vraag er naar was gewoon heel groot.
De bedrijfsbebouwing is niet meer in gebruik als koeien- of varkensstallen maar als paardenstallen.
Verder is er een overdekte paardenbak voor in de winter. En is er een deel van de voormalige
koeienstal gebruikt voor hooiopslag (dat is tenminste het plan).
Het bedrijf heeft nu de bestemming Agrarisch Bouwblok. De agrariër heeft zo’n 12 hectare grond voor
de paarden, en nog 1 of 2 hectare als hij het nodig heeft van een bekende. Verder gebruikt hij een
gebied van 1 of 2 hectare voor akkerbouw. Hier staat om het jaar graan op. Anders staan er koren. Dit
wordt wel door een andere boer bewerkt.
Vanaf 1998 zijn de koeien weg gedaan. Vanaf 2008 zijn de laatste stieren weg gedaan. Tot 2002 zijn er
zoogkoeien geweest.
Mevr. woont haar hele leven al op de boerderij. In ‘69 zijn ze getrouwd en wonen ze er samen. Ze
hebben 1 dochter die het bedrijf gaat overnemen.
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Verder zijn er geen plannen tot verbouwing of uitbreiding. Die komen er waarschijnlijk ook niet. Wel
moeten er wat daken vervangen worden (+asbestreiniging). Maar dat is het enige.
Het enige aan verbouwingen is de binnenpaardenbak. Hiervoor is een vergunning verleend in 1998 en
ingepast in het bestemmingsplan buitengebied toentertijd. Er zijn dus geen problemen geweest binnen
het bestemmingsplan.
De boer doet niet aan natuurontwikkeling of iets dergelijks. Hij houdt zijn eigen terrein bij, en houdt
verder niet van rommel (toch liggen er overal autobanden en dergelijke). Het vormt echter geen overlast
voor de omgeving of gebruikers van het terrein.
Er lopen 14 paarden van hemzelf rond. Verder zijn er 6 of 7 waarvoor een stal gehuurd wordt. Drie
daarvan gaan op korte termijn weg. Dus het aantal paarden is schommelend rond de 20.

80

Notitie VAB-Beleid

Bijlage 11: Voorstel voor planregels in het bestemmingsplan
Voor de bestemming agrarisch
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarisch bedrijfsmatig gebruik;
b. agrarisch hobbymatig gebruik;
met daaraan ondergeschikt:
c. extensief dagrecreatief medegebruik;
d. parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
e. groenvoorzieningen;
f. paden en ontsluitingsvoorzieningen;
g. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.
h. Vrijkomende Agrarische Bedrijven ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
agrarisch – vab';
i. wonen indien 'specifieke vorm van agrarisch - persoonsgebonden overgangsrecht' tevens het
persoonsgebonden overgangsrecht als bedoeld in artikel 35.3 van toepassing is;
Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het
gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:
a. kamperen;
b. detailhandel;
c. paardenbakken;
d. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en
vaartuigen, van wagens en materialen;
e. het beproeven van en/of racen met voertuigen, al dan niet in wedstrijdverband;
f. (buiten)opslag, waaronder de opslag van mest(stoffen), behalve als dit noo dzakelijk is voor
het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik.
Bron: Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Peel en Maas.
Voor het persoonsgebonden overgangsrecht (artikel 35.3)
Ter plaatse van de aanduidingen zoals opgenomen in de 'Tabel persoonsgebonden overgangsrecht' is
het gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Dit gebruik van een bedrijfswoning als nietbedrijfswoning mag worden voortgezet door diegene(n) die het gebouw en/of de gronden gebruikt of
gebruiken ten tijde van de vaststelling van de datum vaststelling Ontwerp Bestemmingsplan. Zodra het
gebruik door de bestaande gebruiker(s) wordt beëindigd vervalt het recht op het gebruik, zoals
opgenomen in de 'Tabel persoonsgebonden overgangsrecht' (in dit tabel staan de adressen waarop het
overgangsrecht van toepassing is).
Met betrekking tot de illegale woningen wordt als bestaande gebruiker aangemerkt de
persoon/personen die op het moment van vaststelling van de datum vaststelling Ontwerp
Bestemmingsplan, volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Bergen als
hoofdbewoner en diens partner staan ingeschreven op het adres zoals opgenomen in de 'Tabel
persoonsgebonden overgangsrecht'.
Bron: Bestemmingsplan Buitengebied gemeente St. Oedenrode.
Nevenactiviteiten en verbrede landbouw
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
bestemming agrarisch ten behoeve van nevenactiviteiten en verbrede landbouw, mits:
a. de agrarische bedrijvigheid als hoofdfunctie aanwezig is en blijft;
b. het gezamenlijk oppervlak van de bedrijfsbebouwing van het desbetreffende agrarisch
bedrijf niet mag worden vergroot;
c. de voorzieningen niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding ' reconstruct iewetzone landbouwontwikkelingsgebied ' of 'concentratiegebied glastuinbouw - 1' of
'concentratiegebied glastuinbouw - 2'.
d. verblijfsrecreatie is toegestaan:
1. op een kleinschalig kampeerterrein;
2. tot maximaal 25% van het bouwvlak, dan wel tot maximaal 30 bedden/slaapplaatsen,
met dien verstande dat de totale oppervlakte van de hiervoor benodigde gebouwen
maximaal 100 m² bedraagt;
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e. dagrecreatie is toegestaan tot maximaal 25% van het bouwvlak;
f. ondergeschikte horeca is toegestaan tot maximaal 25% van het bouwvlak tot maximaal 100
m², behoudens ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch grondgebonden - wijngaard', waar de bestaande bebouwing volledig kan worden gebruikt als
proeflokaal en/of voor excursies;
g. aan het agrarisch bedrijf verbonden zorgfuncties zijn toegestaan tot 25% van het bouwvlak
tot maximaal 250 m²;
h. een educatiefunctie is toegestaan tot maximaal 25% van het bouwvlak tot maximaal 100 m²;
i. de hierboven genoemde maximaal toegestane oppervlakten zijn cumulatief van aard, wat
impliceert dat bij cumulatie van meerdere vormen van verbrede landbouw en/of
nevenactiviteiten het maximum van 100 m² niet mag worden overschreden. Zorgfuncties zijn
van de cumulatie uitgesloten;
j. de afwijking geen significant nadelige effecten mag hebben op Natura-2000 gebieden;
k. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. de verkeersveiligheid;
2. het woon- en leefklimaat;
3. de milieusituatie;
4. de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, aar dkundige en/of
abiotische waarden;
5. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing;
l. in voldoende mate wordt voorzien in de parkeerbehoefte.
Bron: Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Peel en Maas.
Voor de bestemming wonen
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - plattelandswoning', een
plattelandswoning;
met daaraan ondergeschikt:
c. een caravanstalling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'caravan stalling';
d. een bed en breakfast, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bed en breakfast';
e. een recreatiewoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';
f. uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis;
g. evenementen;
h. bestaande mantelzorgvoorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. tuinen, erven en terreinen;
k. paden, wegen, ontsluitings- en parkeervoorzieningen;
l. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.
Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan
het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:
a. geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen;
b. kamerverhuur;
c. kampeer;
d. woningsplitsing;
e. detailhandel;
f. evenementen;
g. seksinrichtingen;
h. bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken en gebouwen, geen woning zijnde;
i. opslag van goederen en materialen buiten het bouwvlak;
j. buitenopslag voor de voorgevelrooilijn.
Bron: Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Peel en Maas.
Woningsplitsing – en zonering in het bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Wonen te wijzigen om binnen
aaneengesloten bebouwing van een bestaande woning, meerdere wooneenheden te realiseren, mits:
a. aangetoond moet worden dat het gaat om een pand met cultuurhistorische waarde;
b. de maatvoering van de woning niet wordt vergroot;
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c. de voorziening niet is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone –
landbouwontwikkelingsgebied - 1', 'reconstructiewetzone – landbouwontwikkelingsgebied – 2',
'concentratiegebied glastuinbouw 1'' en 'concentratiegebied glastuinbouw 2';
d. de inhoud per woning minimaal 350 m³ bedraagt;
e. de bestaande (agrarische) verschijningsvorm gehandhaafd blijft;
f. de cultuurhistorische waarde van de woning behouden blijft en/of versterkt wordt;
g. indien van toepassing dient overtollige bedrijfsbebouwing te worden gesloopt, behalve
wanneer het een monument betreft;
h. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. het woon- en leefklimaat;
2. de milieusituatie;
3. de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, aardkundige en/of
abiotische waarden;
4. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing;
Bron: Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Peel en Maas.
Zonering in het bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de agrarische bestemming te wijzigen ten behoeve van de
vergroting van het bouwvlak van een intensieve veehouderij, waarbij moet worden voldaan aan de
volgende voorwaarden:
a. Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' is vergroting niet
toegestaan.
b. Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' is voor
bouwvlakken die kleiner zijn dan 1,5 ha vergroting toegestaan met 15% tot maximaal 1,5 ha,
waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Aanwezig zijn aantoonbare ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn die
noodzaken tot uitbreiding ter plaatse;
2. Zuinig ruimtegebruik wordt toegepast door aan te sluiten bij bestaande bebouwing of,
al dan niet door herschikking, optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte.
3. De beoogde ontwikkeling zowel vanuit milieuoogpunt, in het bijzon der wat betreft
ammoniak, geur, fijnstof en gezondheid voor mensen, als vanuit ruimtelijk oogpunt, in
bijzonder wat betreft natuur, landschap en cultuurhistorie, aanvaardbaar is.
d. Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied' is voor
bouwvlakken die kleiner zijn dan 1,5 ha vergroting toegestaan tot 1,5 ha.
e. Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' en
'reconstructiewetzone – landbouwontwikkelingsgebied' is voor bouwvlakken met een omvang
van 1,5 ha of meer en voldoen aan de op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren gestelde eisen.
Bron: Bestemmingsplan Buitengebied gemeente St. Oedenrode.
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