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Samenvatting
Op het perceel Rondehoep West 46A is een agrarisch bedrijf gevestigd. Gebleken is
dat de aanwezige stallen niet meer voldoen aan de eisen voor de biologische
bedrijfsvoering die dit bedrijf uitoefent. Om die reden is het noodzakelijk
om een stal te bouwen die meer leefruimte geeft voor de dieren en die passend is
bij de huidige biologische bedrijfsvoering. Dit is gezien de afmetingen van het
huidige bouwvlak (circa 0,7 ha) in combinatie de geur- en afstandscontouren van 50
meter ten opzichte van de naastgelegen woningen niet mogelijk.
Om die reden heeft de initiatiefnemer verzocht om het bouwperceel te mogen
uitbreiden tot 1 ha. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding
van het bouwvlak.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van ter
inzagelegging konden zienwijzen worden ingebracht bij de gemeente.
Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu ter
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Wat is de juridische grondslag?
Wet ruimtelijke ordening

Wat is de voorgeschiedenis?
Initiatiefnemer heeft in 2019 een principeverzoek ingediend bij ons college om zijn
agrarische bouwperceel te mogen uitbreiden tot 1 ha. Bij brief van 4 november 2019
is in principe ingestemd met het vergroten van het bouwperceel tot 1 ha. Om dit
planologisch mogelijk te maken is het ontwerpbestemmingsplan “Rondehoep West
46A” opgesteld.

Wat is er aan de hand?
De aanwezige stallen voldoen niet meer aan de eisen voor de biologische
bedrijfsvoering die dit bedrijf uitoefent. Om die reden is het noodzakelijk
om een stal te bouwen die meer leefruimte geeft voor de dieren en die passend is bij
de huidige biologische bedrijfsvoering. Dit is gezien de afmetingen van het huidige
bouwvlak (circa 0,7 ha) in combinatie de geur- en afstandscontouren van 50 meter
ten opzichte van de naastgelegen woningen niet mogelijk.
In tegenstelling tot het bestemmingsplan voor de rest van het landelijk gebied (waar
dit mogelijk is gemaakt met een wijzigingsbevoegdheid) voorziet de
beheersverordening voor De Ronde Hoep niet in een mogelijkheid om het bouwperceel
(tot 1 ha) te vergroten. Om die reden dient hiervoor een bestemmingsplan te worden

opgesteld. Het voorliggende plan betreft het realiseren van een emissiearme
ligboxenstal, een mestplaat en kuilplaten.

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt het ontwerpbestemmingsplan “Rondehoep West 46A”vast te stellen

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er
Het gaat om een reeds geruime tijd ter plaatse gevestigd biologisch veeteeltbedrijf.
Voor de bedrijfsvoering beschikt men over een bouwperceel van 0,6976 ha. Voor een
volwaardig (veeteelt)bedrijf is 1 ha gebruikelijk/noodzakelijk. Om die reden is destijds
in principe ingestemd met de vergroting.
De uitbreiding is achter het bestaande bouwvlak geprojecteerd. Hiermee blijft het
doorzicht zoveel mogelijk behouden.
Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied Botshol is gelegen op ongeveer 2550
meter van de planlocatie. Gezien de ligging, zou de voorgenomen ontwikkeling
nadelige effecten kunnen hebben op het betreffende gebied. Echter is de uitbreiding in
dieraantallen zo gering dat deze afstand niet zal zorgen voor belemmeringen ten
aanzien van dit gebied. Gesteld kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling geen
nadelige invloed zal hebben op het betreffende gebied. Om zeker te stellen dat geen
sprake is van aantasting van Natura 2000 gebieden is een QuickScan Flora en fauna
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling inderdaad geen nadelige gevolgen zal
hebben op het betreffende gebied. Voorts blijkt dat er geen beschermde
natuurwaarden aanwezig zijn op de locatie en dat de geplande uitbreiding van de
bedrijfsvoering het weidevogelbeheer ten goede zal komen vanwege het
overschakelen op het gebruik van ruige stalmest.
Ook voor de nabijgelegen woningen aan de Rondehoep West 45 en 47 wordt de
situatie gunstiger, aangezien de stal verder van hun woning zal komen te liggen dan
nu het geval is.
Initiatiefnemer heeft bij de provincie een vergunning op basis van de
Natuurbeschermingswet aangevraagd. Ingestemd kon worden met de bouw van een
nieuwe stal mits er een milieuvriendelijk staltype (emissiearme ligboxenstal) wordt
gebouwd. De initiatiefnemer zal aan deze voorwaarde voldoen.
Er is een reactie ingekomen van Waternet. In deze reactie wordt onder meer gewezen
op de compensatieplicht van 10% met open water voor de toename van verhard
oppervlakte. Er zal totaal circa 4000 m2 worden verhard. Dat betekent dat er 400 m2
gecompenseerd dient te worden. Initiatiefnemer zal een watervergunning aanvragen,
om de in de nabijheid van het bouwkavel bestaande breedtesloten met een lengte van
70 m te verbreden. Hiermee wordt voldaan aan de compensatieplicht.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Alle kosten voor de voorbereiding en realiseren van dit plan komen voor rekening van
de initiatiefnemer. Dit plan valt niet onder de categorieën waarvoor op grond van het
Besluit ruimtelijke ordening een exploitatieplan opgesteld moet worden

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de
termijn van ter inzagelegging konden zienswijzen worden ingebracht. Er zijn geen
zienswijzen ingekomen. De initiatiefnemer heeft zijn plannen voorgelegd aan de
bewoners van de nabijgelegen woningen. Deze hadden geen bezwaren.
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Wat is het vervolg?
Na de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan zal het vastgestelde plan
wederom zes weken ter inzage worden gelegd. Beroep is gedurende deze termijn
mogelijk voor belanghebbenden die zienswijzen bij de raad hebben ingebracht. Nadat
het bestemmingplan in werking is getreden (dat is op de dag na het einde van de ter
inzagelegging) kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen voor de
bouw van de schuur.
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