
 
 
 
NOTITIE van college aan de raad 
 
Datum   : 26 mei 2014 

Aan   : Commissie Bestemmingsplannen 

Van   : College  

Onderwerp   : Principe uitspraak inzake bedrijfsverplaatsing melkveehouderij 

     (Hargerweg 2, Groet) en herontwikkeling van vrijgekomen  

    locatie 

Portefeuillehouder : Alwin Hietbrink  

Inlichtingen bij  : Leonie Kok 

 

Aanleiding  
 De notitie wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in commissie 

Bestemmingsplannen van 14 januari 2014 door Alwin Hietbrink 
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht  
 
In de commissie Bestemmingsplannen van 14 januari 2014 is een aantal vragen gesteld 
aangaande de verplaatsing van de melkveehouderij aan de Hargerweg 2 in Groet. De 
meeste vragen zijn door wethouder Hietbrink beantwoord. Twee vragen resteren, in deze 
notitie worden de vragen beantwoord. Daarnaast is de onderzoeksopdracht door Wietse de 
Vries afgerond en heeft de OLGB een advies uitgebracht over de bedrijfsverplaatsing. Ook 
deze documenten treft u aan bij deze notitie. 
 
Beantwoording vragen  
 Wat is de (economische) noodzaak voor de verplaatsing en uitbreiding? 
 
Het huidige bedrijf op de locatie Hargerweg 2 in Groet ligt op korte afstand van woningen van 
derden. Het dorp, de woonwijk Groetinke, is in het verleden naar het bedrijf toegegroeid. 
Daardoor ontstaat er een milieuprobleem als het bedrijf op deze locatie wil vernieuwen.  
Vernieuwing van huisvesting is noodzakelijk omdat de huidige stalruimte niet langer voldoet 
aan de dierwelzijnseisen inzake lucht, licht en ruimte. Op de huidige locatie kan op basis van 
het vigerende bestemmingsplan en het vergunde dieraantal een nieuwe stal gebouwd 
worden. Het bedrijf kan daardoor maximaal circa 40 stuks melkvee huisvesten. Vergroting 
van dat aantal is uitgesloten in verband met de ligging nabij burgerwoningen. 
 
In de huidige situatie wordt in de winter(stal)periode gemolken op Hargerweg 2 en in de 
zomer(weid)periode in de weilanden met een verrijdbare melkunit. Dit is nodig omdat het vee 
op grote afstand van de bedrijfslocatie (minimaal 1000m) wordt geweid. Het is niet mogelijk 
om de dieren elke dag 4x over de weg naar de stal te laten lopen. De huidige bedrijfsvoering 
vergt grote inspanning van de agrariër en is verre van ideaal. 
 



De financier van een nieuwe stal, de bank, stelt geen financiering ter beschikking voor een 
stalruimte op een bedrijfslocatie die niet duurzaam is. In dit geval is de locatie Hargerweg 2 
niet duurzaam omdat de stalruimte door de ligging wordt beperkt in groeimogelijkheden 
waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering niet gewaarborgd is. Duurzaam betekent ook 
dat het melkvee thuis moet kunnen komen om de kosten van het melksysteem te kunnen 
verantwoorden. 
Een rijdend melksysteem is uit de tijd. Indien niet op de bedrijfslocatie gemolken kan worden 
dient er in het veld een melkstal gebouwd te worden. Dat is een niet te verantwoorden 
dubbele investering. 
 
De noodzaak voor vergroting ligt ook in het feit dat het bouwen van een nieuwe melkstal 
hoge kosten met zich meebrengt. Dit is bedrijfseconomisch alleen interessant als er aan de 
opbrengstkant iets tegenover staat. Dit is alleen het geval bij schaalvergroting.  
Naast vergroting van de huisvesting is er al langer sprake van vergroting in de grondpositie. 
Dit is een keuze van de ondernemer. De agrariër heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd 
met het oog op de verplaatsing en de toekomst van het bedrijf. De stalruimte die nu elders 
wordt gehuurd moet worden gezien als een noodoplossing en gaf de agrariër de ruimte om 
de investering in de aankoop van de grond enigszins dragelijker te maken door tevens enige 
uitbreiding van het melkquotum en vee te realiseren. Momenteel heeft het bedrijf 110 
volwassen runderen en bijbehorend jongvee. Inmiddels is er een 
Natuurbeschermingswetvergunning (Natura 2000) door de provincie afgegeven voor de 
beoogde locatie Hargerweg waarbij maximaal 200 stuks melkvee en bijbehorend jongvee is 
toegestaan. 
 
Indien er geen verplaatsing wordt gerealiseerd ontstaat de situatie dat de agrariër zijn 
bedrijfsvoering moet heroverwegen. Nieuwbouw aan de Hargerweg 2 is niet mogelijk (geen 
financiering en geen vergroting). De manier waarop er nu door de agrariër wordt gewerkt is 
in afwachting van de verplaatsing en vergroting van het bedrijf. De bedrijfsvoering is verre 
van ideaal en bedrijfseconomisch niet efficiënt. Het bedrijf zal in zijn huidige vorm beëindigd 
worden. Gevolg hiervan kan zijn dat de gronden versnipperd worden verkocht, dat de koe uit 
de wei verdwijnt en het beheer van het noordelijke deel van de Groeterpolder onder druk 
komt te staan. Bij bedrijfsbeëindiging kan de huidige locatie worden ingezet als Ruimte voor 
Ruimte project, maar dan gericht op bedrijfsbeëindiging en niet op bedrijfsverplaatsing. 
 
 
 Past de bedrijfsverplaatsing in de Ruimte voor Ruimte regeling? 
 
Ja, het plan is stedenbouwkundig en financieel akkoord bevonden door het Expertteam 
Ruimte voor Ruimte van de provincie. 
 
De regeling Ruimte voor Ruimte is door de Provincie in eerste instantie opgezet voor 
bedrijfsbeëindiging en gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk 
gebied. Dit gebeurt door bestemmingswijzigingen en sloop van storende of niet passende 
bebouwing in het landschap. Als tegenprestatie krijgt de aanvrager planologische 
medewerking voor nieuwbouw op een andere plek of op de saneringslocatie. Er zijn 
voorwaarden voor de omvang van de nieuwbouw, de vormgeving en inpassing. 
 
Echter Ruimte voor Ruimte kan onder voorwaarden ook worden toegepast bij 
bedrijfsverplaatsing. Het moet hierbij gaan om bedrijven die:  
1. ruimtelijk en/of functioneel storend zijn op de huidige locatie;  
2. economisch levensvatbaar zijn;  
3. vanuit milieutechnisch punt op de huidige locatie niet meer kunnen groeien.  
Het bedrijf aan de Hargerweg 2 voldoet hieraan.  
 



Indien bedrijven aan de bovenstaande voorwaarden voldoen vervalt bij wijze van 
uitzondering de voorwaarde dat de toepassing van Ruimte voor Ruimte tot een netto 
vermindering van het bebouwde oppervlak in het landelijk gebied leidt, waardoor 
hervestiging op een nieuwe locatie en het bouwen van een of meer compensatiewoningen 
mogelijk wordt. 
 
Hoewel per saldo het bebouwde oppervlak toeneemt, staan daar andere positieve effecten 
tegenover. Verplaatsing van bedrijven draagt bij tot: 
• een gezondere agrarische sector: verplaatsing – mits het bedrijfseconomisch sterk genoeg 
bevonden is – biedt de mogelijkheid tot vergroting en/of modernisering; 
• een betere leefomgeving: op de oude locatie is vaak sprake van hinder voor de 
omwonenden qua stank, geluid en verkeersbewegingen. Sloop van het bedrijf betekent dus 
een verbetering van de leefsituatie; 
• verbetering van de landschappelijke situatie op de oude locatie door sloop en herinrichting. 
 
De winst voor de gemeente is dat een agrarisch bedrijf behouden blijft in de gemeente en 
daarmee ook een beheerder voor het landelijk gebied. Daarnaast wordt zonder financiële 
bijdrage een kwaliteitsverbetering in het buitengebied gerealiseerd. De regeling stimuleert 
initiatiefnemers om storende bebouwing op te ruimen doordat de sloopkosten worden 
terugverdiend en er een tegemoetkoming is in de verplaatsingskosten.  
 
 
Onderzoeksopdracht Wietse de Vries  
 
Wethouder Hietbrink heeft ook de toezegging gedaan om Wietse de Vries (van de agrarische 
natuurvereniging Water, Land en Dijken) een onderzoeksopdracht te laten uitvoeren. Dit 
onderzoek heeft als doel om een betere afweging te kunnen maken  tussen de drie 
verplaatsingslocaties die in het voorbereidingstraject een rol hebben gespeeld. Ook zijn de 
mogelijkheden van inzet van BBL gronden verkend.  
Het onderzoek is afgerond en het rapport vindt u in de bijlage. Het onderzoeksresultaat 
bevestigt het voorstel van het College voor de verplaatsingslocatie Hargerweg (B1 op de 
kaart). Derhalve is er geen aanleiding om het raadsvoorstel aan te passen. 
 
 
Advies door de OLGB aan het College  
 
De OLGB onderschrijft de conclusies van het onderzoek van Wietse de Vries, waarbij de 
voorkeurslocatie voor bedrijfsverplaatsing aan de Hargerweg om meerdere redenen als de 
meest geschikte optie wordt aangemerkt (zie bijlage 2). Daarbij wordt er wel door één van de 
leden van de OLGB, het Groen Platform, een kanttekening geplaatst. Het Groen Platform wil 
aan de voorkeurslocatie Hargerweg de voorwaarde koppelen dat de bedrijfsgebouwen op de 
locatie Vaalderweg worden verwijderd en daar de Ruimte voor Ruimte regeling benutten 
voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
Naar mening van het College is deze kanttekening in de praktijk onuitvoerbaar. Bij de 
bedrijfsverplaatsing van de melkveehouderij aan de Hargerweg 2 wordt gebruik gemaakt van 
de Ruimte voor Ruimte regeling en heeft betrekking op de eigen gronden van de agrariër. De 
voorwaarde voor de verplaatsing is dat de bedrijfsgebouwen op de locatie Hargerweg 2 
worden opgeruimd. Het is niet mogelijk om binnen deze regeling de sloop van opstallen op 
het perceel van derden (locatie Vaalderweg) te eisen. Het zou betekenen dat de spelregels 
voor de Ruimte voor Ruimte regeling worden gewijzigd, dit is niet aan de gemeenteraad 
maar aan de provincie. Daarbij wordt de uitvoering van het plan nog complexer, de eigenaar 
van de locatie Vaalderweg moet hierin meegaan, hij zal schadeloos gesteld moeten worden. 
Het betekent dat de aanvrager zowel de nieuwbouw op de locatie Hargerweg moet 



bekostigen als de locatie Vaalderweg moet aankopen en de opstallen slopen. Het zal de 
bedrijfsverplaatsing financieel onuitvoerbaar maken.  
 
De mogelijkheid tot ruimtelijke kwaliteitswinst op de locatie Vaalderweg bestaat los van de 
bedrijfsverplaatsing van de melkveehouderij aan de Hargerweg 2. Het is aan de eigenaar 
van de locatie Vaalderweg om een verzoek in te dienen bij de gemeente en provincie voor 
de Ruimte voor Ruimte regeling. Dit verzoek zal dan op zichzelf worden beoordeeld, het is 
niet mogelijk en wenselijk om de twee verzoeken te koppelen. 
 
 
Tot slot 
In de beantwoording van de bovenstaande vragen, de onderzoeksresultaten van Wietse de 
Vries en het advies van de OLGB ziet het College geen aanleiding om het raadsvoorstel te 
herzien en legt het voorstel opnieuw voor aan de commissie Bestemmingsplannen (zie 
bijlage 3) 
 
Bijlagen  

1. Onderzoeksrapport Wietse de Vries 
2. Advies OLGB 
3. Raadsvoorstel 
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