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1. Opgave   
 

In de Raadscommissie bestemmingsplannen van de gemeente Bergen (N) is op 14 januari 2014 de 

boerderij verplaatsing behandeld,  van het agrarisch bedrijf van Mulder dat nu is gevestigd op 

Hargerweg 2 1871 PJ Schoorl.   

Aan de Raadscommissie waren voor deze bespreking 3 voorgenomen besluiten voorgelegd.  

 In principe akkoord gaan met verplaatsing van deze melkveehouderij (Hargerweg 2) naar een 

locatie, circa 1 km naar het noorden, eveneens aan de Hargerweg in de Groeterpolder.   

 In principe instemmen met het herontwikkelen van de vrijgekomen locatie, door middel van het 

bouwen van 5 nieuwe woningen,  in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling. 

 Een concept bestemmingsplan laten opstellen conform deze twee genoemde uitgangspunten. 

 

De heer Mulder wil zijn agrarische bedrijfsgebouwen verplaatsen. Over dit plan wordt al lang met de 

gemeente overlegd.  Het College van B&W heeft hieromtrent in 2009 een principe besluit genomen en 

wil nu medewerking verlenen aan deze verplaatsing. Het College en de agrarische ondernemer hebben 

beide een voorkeur voor de zelfde locatie aan de Hargerweg in de Groeterpolder.   

 

Mulder wil op de bestaande locatie met bedrijfsgebouwen een ruimte voor ruimte project realiseren. 

Dat is besproken met gemeente en provincie en getoetst aan de uitgangspunten voor het ruimte voor 

ruimte beleid. Het is duidelijk geworden dat dit ruimte voor ruimte project kan worden gerealiseerd.  

Dit project is voor deze ondernemer een voorwaarde voor het kunnen realiseren van de verplaatsing. 

 

Bij de behandeling in de Raadscommissie is geconcludeerd dat de voorgestelde verplaatsing en enkele 

alternatieve mogelijkheden meer expliciet moeten worden beoordeeld. Er zijn 2 andere mogelijkheden 

aan de orde geweest, namelijk naar een locatie aan de Vaalderweg 2 (Polle) en aan de Hogenweg.  

Daarbij is de vraag gesteld welke mogelijkheden er aanvullend zijn door het inzetten van BBL gronden.  

 

De Raadscommissie heeft gevraagd deze 3 mogelijkheden nog eens goed en vergelijkend te bekijken. 

Tevens is verzocht de volgende vragen van de Raadscommissie te beantwoorden.  Wat past het beste 

in het open landschap? Ka  oldoe de gro d ij de edrijfsge ou e  orde  toegedeeld o  koeie  i  
de ei  te houde ? Welke oplossing is meer of minder gunstig voor het agrarische beheer van het 

gebied. Wordt het nieuwe bedrijf goed bereikbaar?  Welke gevolgen heeft de keuze van een locatie 

voor het agrarisch verkeer in het gebied? Zijn er bijkomende kosten die de realisatie moeilijker maken? 

Zijn er complicerende factoren die de realisatie van de verplaatsing belemmeren?  Welke bijzondere 

factoren, zoals de molenbiotoop en de industriezone van het afvalverwerkingsbedrijf aan de N9, 

vormen extra randvoorwaarden? 

 

Bij de bespreking in de Raadscommissie is gebleken dat de in deze vragen opgenomen toetsingscriteria 

door de partijen niet gelijk worden gewogen. Deze criteria zijn openheid van het landschap, koeien in 

de wei, agrarisch landschapsbeheer, bereikbaarheid & verkeer plus enkele andere factoren.  

 

De voorgestelde verplaatsing naar de Hargerweg in de Groeterpolder wordt door een aantal partijen  

bezwaarlijk gevonden omdat hiermee de openheid van het landschap wordt aangetast.  

Het handhaven van de openheid is een belangrijke overweging in de Structuurvisie Landelijk Gebied. 

Een ander belangrijk uitgangspunt van de Structuurvisie is dat de agrarische bedrijven ondersteund 

moeten worden door ruimte te bieden voor schaalvergroting en door incidentele nieuw vestiging van 

volwaardige agrarische bedrijvigheid toe te staan bij verplaatsing uit het lint van bedrijven die daar 

geen mogelijkheden meer hebben vanwege ruimte en milieu om verder te groeien. 

 

Vanwege de discussie in de Raadscommissie is door de wethouder voorgesteld een verkennend 

onderzoek uit te laten voeren dat meer inzichtelijk maakt hoe de verplaatsingsmogelijkheden 

kunnen worden beoordeeld. Het doel daarvan is om tot een besluit te komen dat op een breed 

draagvlak kan rekenen. Dit  is nodig voor het opstarten van de bestemmingsplan procedure. 
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2. Opdracht  

 
Vanwege het bovenstaande is de volgende opdracht voor het verkennend onderzoek geformuleerd. 

 Ga na hoe de verschillende locaties vergelijkend met elkaar kunnen worden beoordeeld.  

 Maak de toetsingscriteria  voor het maken van de vergelijking zodanig inzichtelijk dat deze voor 

de leden van de raadscommissie beter weegbaar en bespreekbaar worden.  

 Voer de verkenning uit in overleg met de betrokkenen. Dat is de gemeentelijke ambtelijke dienst, 

de  agrarische ondernemer, de eigenaar van de locatie aan de Vaalderweg, de provincie over de 

inzetbaarheid  BBL gronden en de Stivas over ruilmogelijkheden -mede van BBL gronden-  om 

een optimale toedeling van gronden aansluitend aan de vestigingslocatie van het bedrijf 

mogelijk te maken.  

 

3. Toetsingscriteria 
 

In paragraaf 1 is aangegeven dat bij behandeling van deze boerderijverplaatsing in de Raadscommissie 

de volgende criteria aan de orde zijn geweest.  Openheid van het landschap, koeien in de wei, agrarisch 

landschapsbeheer, bereikbaarheid & verkeer, complicerende en bijzondere factoren.  

In dit hoofdstuk worden deze toetsingscriteria achtereenvolgens kort uitgewerkt.  

 

3.1  Landschap 

  

De polders rondom Groet hebben een open karakter. Het handhaven van deze openheid is een 

belangrijke overweging in de gemeentelijke Structuurvisie Landelijk Gebied. Zie de overwegingen die 

zij  er eld i  de Stru tuur isie e  orde  ge oe d i  de paragraaf Opga e  op blz. 2, het een na 

laatste tekstblok. 

Over het begrip openheid en andere kwaliteiten van het landschap is een vrij uitvoerige beschouwing 

opgenomen in concept Beeldkwaliteitplan dat, anticiperend op het bestemmingsplan, is opgesteld in 

september 2013. In dit concept Beeldkwaliteitplan is verwoord hoe nieuwe bebouwing qua vormgeving 

en positionering op het erf  in het landschap kan worden ingepast. 

 

Vanuit het gemeentelijk beleid wordt het tevens van belang geacht dat het landelijk gebied wordt 

beheerd door veehouderijbedrijven, die de koeien weiden. Dit vormt een dynamisch aspect van het 

landschapsbeeld. Voor het weiden van de melkkoeien moeten deze in het weideseizoen dagelijks van 

de gebouwen naar het land kunnen lopen en andersom. De koeien moeten namelijk op stal worden 

gemolken. Om dit mogelijk te maken moet een voldoend groot gedeelte van de gronden van het bedrijf 

aansluitend aan de bedrijfsgebouwen zijn gelegen.  

 

3.2 Beheer  

 

Een uitgangspunt voor het gemeentelijk rui telijk eleid is het i  sta d houde  a  gro dge o de  
veehouderij als een historisch herkenbare functie, die bijdraagt aan behoud van de openheid van het 

landschap en die gunstig is voor de natuur .  Vanouds is het grondgebruik in dit gebied extensief.  

Het aantal bedrijven is de laatste jaren –net als elders-  afgenomen.  

In het noordelijk deel van de Groeterpolder met een oppervlakte van circa 250 ha,  worden de gronden 

voor het overgrote deel gebruikt door 4 hoofdberoepbedrijven. Dit zijn bedrijven waarvan de agrarische 

ondernemers hun inkomen hoofdzakelijk uit hun bedrijf halen. Deze bedrijven zijn met hun gebouwen 

gelokaliseerd aan de Hemmerweg, de Hogenweg (2 stuks) en aan de Hargerweg.  Voor het door de 

gemeente gewenste agrarisch landschapsbeheer moeten deze 4 bedrijfslocaties zoveel mogelijk 

gespreid in dit gebied zijn gelegen. 
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3.3 Verkeer 

 
De bedrijfsgebouwen van een moderne agrarische onderneming moeten goed bereikbaar zijn voor de 

aanvoer van grondstoffen en de afvoer van producten (melk). De afvoer van melk vindt tegenwoordig 

plaats met een zware tankwagen –die vol bijna 30 ton weegt- , waarmee het bedrijf eens per 3 dagen 

wordt bezocht. Dit stelt hoge eisen aan de capaciteit van wegen om deze verkeersbelasting te dragen 

en het stelt eisen aan de verkeersveiligheid.  

Daarnaast is er dagelijks in voorjaar, zomer en najaar een groot aantal verkeersbewegingen van de 

bedrijfsgebouwen naar de graslanden die bij het bedrijf horen. Deze verkeersbewegingen worden 

gemaakt met grote tractoren, brede machines en zware transportmiddelen. Ook hiervoor worden eisen 

gesteld aan de verkeersveiligheid en de capaciteit van de wegen om deze verkeersbelasting te dragen. 

 

 3.4 Andere aspecten   

 

BBL gronden  

De provincie neemt volgens de planning in de eerste helft van 2014 een beslissing over uitvoering van 

het groene grond beleid . In dat kader wordt duidelijk hoe BBL gronden in dit gebied kunnen worden 

ingezet. De oppervlakte BBL grond bedraagt circa 65 ha. Deze liggen voor een deel –circa 45 ha-  aan 

de oostkant van Schoorl nabij Schoorldam. Circa 20 ha ligt nabij Groet en ten noorden daarvan.  

Het betreffende GS besluit wordt naar verwachting in april/mei 2014 bekend gemaakt. 

Door Stivas is in januari 2014 een werkconferentie gehouden over mogelijkheden om de verkaveling 

van bedrijven in Kennemerland te verbeteren. Daar is uitgekomen dat in een aantal gebiedsdelen, 

waaronder de Groeterpolder en het gebied ten noorden van Schoorldam door ruiling betere toedeling 

van gronden aan aldaar gevestigde bedrijven kan worden verwezenlijkt. Eén voorwaarde voor deze 

kavelruilen is het commitment van de betrokken agrarische ondernemers. Zij moeten de aanzet geven 

voor het opstarten van het ruilproces. Een voorwaarde is dat bij agrarische structuurverbetering dient 

te worden afgestemd op het EHS beleid. In dit gebied is dit aan de orde in de Harger & Pettemerpolder 

en het Catrijpermoor. Bij het ruilen van gronden moet worden bevorderd dat deze EHS gebieden 

kunnen worden afgerond. Het realiseren van een kavelruil duurt in de regel een aantal jaren.  

Een en ander betekent dat de BBL gronden –zie kaartje- onder de genoemde voorwaarden beschikbaar 

zijn voor het bedrijf van Mulder. Daarbij kan worden verwacht dat met BBL gronden ten noorden van 

Groet de verkaveling van het bedrijf van Mulder op de locatie Hargerweg flink kan worden verbeterd.  

Bij het kiezen voor de andere locaties kunnen de BBL gronden niet of minder effectief worden ingezet. 

 

Voorwaarden 

Bij deze bedrijfsverplaatsing gelden twee aanvullende voorwaarden.  

Er moet, voor het realiseren van de locatie aan de Hogenweg,  in het verlengde van deze weg een 

nieuw weggedeelte worden aangelegd over een dijkje met cultuurhistorische waarde.   

Bedrijfsgebouwen –hoger dan 4 meter-mogen niet in een straal van 400 meter rond de molen komen te 

staan (molenbiotoop).  Dit is mee bepalend voor vestiging van het bedrijf aan Hogenweg of Hargerweg.   

Rondom het afvalverwerkingsbedrijf aan de N9 geldt een milieuzone. Binnen die zone mogen geen 

woningen worden gebouwd. Dit betekent dat het stichten van het nieuwe bedrijf op de locatie aan de 

Hogenweg op enige afstand van de verlengde weg, meer in het open gebied moet worden gerealiseerd.   

  

Aanvullende investeringen 

Voor de locatie aan de Hogenweg zijn voor het bereikbaar maken van het nieuwe bedrijf, extra 

investeringen nodig voor de aanleg van de verlengde Hogenweg.   

 

Onzekerheden en investeringsniveau 

Voor de locatie Vaalderweg bestaat onzekerheid over de verwervingscondities. Op deze locatie geldt 

dat naar schatting meer investeringen nodig zijn vanwege de kosten voor verwerving van de locatie 

met de daarop staande gebouwen plus nieuwbouw en aanpassingen van bestaande gebouwen.  
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4. Toetsing  
 

4.1 Locaties  

 

De boerderij van Mulder kan worden verplaatst naar de volgende drie locaties, namelijk aan de  

Hargerweg, circa 1 km noordelijk van de huidige locatie, aan de Vaalderweg 2 bij Groet en aan de  

Hogenweg. Deze zijn op de kaartbijlage aangegeven met respectievelijk B1, B2 en B3.  

 

Er is nagegaan of er andere locaties zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van de door BBL in dit gebied 

verworven gronden. Het op de vorige bladzijde genoemde deel met een oppervlakte van circa 45 ha is 

te klein om het bedrijf van Mulder daarheen te verplaatsen. Deze gronden zijn bij een kavelruil nodig 

voor andere agrarische ondernemers die met hun bedrijfsgebouwen in dit deelgebied zijn gevestigd.  

Uitsluitsel daarover vergt besluitvorming in combinatie met een kavelruil project. Dat gaat naar 

verwachting een aantal jaren duren. 

Het tweede deel -circa 20 ha bij Groet en ten noorden daarvan-  kan door verkoop aan Mulder of  via 

kavelruil bijdragen aan verdere verbetering van de toedeling van gronden aan dit bedrijf op locatie B1. 

In dat geval kan een verdere vergroting van de huiskavel plaats vinden. Voor het gebruik van een deel 

van de huiskavel is het nodig dat de Hargerweg wordt overgestoken.  

 

Algemeen kan worden gesteld dat de drie locaties in overeenstemming zijn met de uitgangspunten uit 

de Structuurvisie Landelijk Gebied,  genoemd in paragraaf 1. Zie blz. 2, het een na laatste tekstblok.   

 

4.2 Locaties toetsen (zie de kaartbijlage) 

 

Locatie B1 aan de Hargerweg 

 

De gronden op deze locatie zijn eigendom van Mulder. Bouwen op deze locatie vergt aanpassing van  

bestemmingsplan en het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De vergunning die nodig is 

vanwege de Natuurbescherming wet (NB wet vergunning) is verkregen.  

 

Bouwen op deze locatie betekent een nieuwe bedrijf in het open landschap. In het kader van het 

bestemmingsplan wordt dit beoordeeld door middel van een Beeldkwaliteitplan. Dit plan is in sept. 

2013 in concept gemaakt. Op blz.12 en 20 wordt aangegeven hoe het nieuwe bedrijf op deze locatie 

kan worden ingepast in het landschap door de vormgeving en door de situering van de gebouwen. 

 

Deze locatie ligt op een flinke afstand van drie andere melkveehouderijbedrijven aan de Hogenweg en 

de Hemmerweg. Het is daarom –mede door de inzet van BBL gronden-  mogelijk om een groot deel van 

de bedrijfsoppervlakte aangrenzend aan de nieuwe bedrijfsgebouwen neer te leggen.  

Hierdoor ka  het doel  koeie  i  de ei   ruimschoots worden gerealiseerd.  

 

Door de gespreide ligging van de melkveehouderijbedrijven kan duurzaam worden bijgedragen aan het 

in stand houden van het landschap. Door de ligging van het nieuwe bedrijf nabij de Harger & 

Pettemerpolder kan tevens een deel van dit natuurgebied worden beheerd, door aldaar jongvee en 

droogstaande koeien te weiden en door de voederwinning voor een deel daar plaats te laten vinden. 

 

Het nieuwe bedrijf is op deze locatie optimaal bereikbaar voor de aanvoer van grondstoffen en voor de 

afvoer van melk.  Het interne bedrijfstransport kan voor het overgrote deel plaats vinden over eigen 

land en met een zeer beperkt gebruik van de openbare weg.  

 

Er gelden op deze locatie geen aparte voorwaarden, vereisten of belemmeringen. Met de 

molenbiotoop is rekening gehouden door het bouwvlak buiten de 400 meter cirkel te projecteren.  
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Locatie B2 aan de Vaalderweg  

 

Op deze locatie staat een woning en bedrijfsgebouwen, die in 1994 zijn gebouwd. De bedrijfsgebouwen 

omvatten een ligboxenstal plus een bedrijfshal die kan worden gebruikt als werktuigenberging. De stal 

is verouderd en te klein en de bedrijfshal moet worden aangepast. De bestaande stal kan wel worden 

gebruikt voor jongvee en droge koeien. Er moet een veel grotere  ligboxenstal worden bijgebouwd. 

Daar is een omgevingsvergunning voor nodig. Voor deze locatie is een vergunning nodig vanwege de 

Natuurbeschermingswet. De nieuwe stal vergt een groter bouwblok. Het huidige bouwblok is circa  0,5 

ha groot. Voor dit grotere bouwblok moet het bestemmingsplan worden aangepast.   

 

De eigenaar heeft niet bekend gemaakt wat het verwerven van deze locatie gaat kosten. Hij wil de 

verkoop realiseren in combinatie met de mogelijkheid om op een van zijn eigendomspercelen grenzend 

aan de bebouwing van Groet 4 woningen te bouwen. De woningen zijn geprojecteerd buiten Bestaand 

Bebouwd Gebied. Voor een gemeentelijk besluit daarover moet een procedure worden doorlopen. Er is  

toestemming van de provincie voor nodig. Volgens in dit kader verkregen informatie leidt de procedure 

niet tot een positief besluit. Dit betekent hoge verwervingskosten voor de bedrijfsverplaatsing. 

Er is ingeschat dat verplaatsing naar deze locatie een veel groter budget zal vergen door de combinatie 

van verwervingskosten plus de investeringen in nieuwe en aanpassingen van de bestaande gebouwen.  

Op deze locatie wordt niet gebouwd in het open landschap. Er is al bebouwing aanwezig. Vanwege de 

aanvullende voorwaarde om 4 woningen te bouwen en de noodzaak om een nieuwe stal te bouwen op 

een groter bouwblok is het ruimtelijk effect van kiezen voor deze locatie dat er veel wordt bijgebouwd. 

  

Het bedrijf op deze locatie worden bereikt via de Hereweg door Schoorl, voor aanvoer van grondstoffen 

en de afvoer van melk. Deze wegen zijn afgestemd op zware transporten. Vanwege de woonbebouwing 

langs de Hereweg is dit in verband met de verkeersveiligheid geen optimale oplossing.  

Het verplaatsen van het bedrijf van Mulder naar deze locatie leidt verder tot een 4-tal knelpunten. 

 Het is vanwege de gronden die horen bij twee bedrijven aan de Hogenweg niet mogelijk om 

voldoende grond aangrenzend aan de bedrijfsgebouwen toe te delen, zodat de melkkoeien 

gedurende voorjaar, zomer en herfst kunnen worden geweid. Dit kan misschien voor een deel 

worden opgelost met de BBL gronden (circa 8 ha), die nabij Groet zijn gelegen. 

 Voor het interne bedrijfstransport –voederwinning, mest uitrijden, graslandverzorging- moet  

voor een deel gebruik worden gemaakt van de wegen door Groet. Dit weggebruik is het meest 

intensief in het seizoen met  veel recreatieverkeer. Dat is ongunstig voor de verkeersveiligheid. 

 Door deze vestiging in het middendeel van de Groeterpolder, rond de Nieuwe weg, Breelaan, 

Hogenweg en Hemmerweg,  worden 4 melkveebedrijven dicht bij elkaar gelokaliseerd. Dat is 

niet gunstig voor het duurzaam beheer van het landschap in het hele gebied.  

 Vanaf deze locatie kan niet goed worden bijgedragen aan beheer van natuurgronden in de 

Harger & Pettemerpolder.  

 

Locatie B3 aan de Hogenweg 

 

Op de locatie aan de Hogenweg kan worden gebouwd op eigen grond. De locatie van de nieuwe 

bedrijfsgebouwen wordt mede bepaald door de milieuzone van het afvalverwerkingsbedrijf –geen 

woningbouw binnen deze zone-  en de molenbiotoop.  Vanwege de molenbiotoop mogen binnen een 

straal van 400 meter rondom de molen geen gebouwen worden gesticht die hoger zijn dan 4 meter.  

Dit betekent dat het bedrijf van Mulder nabij het aan de Hogenweg gevestigde bedrijf moet worden 

gebouwd. Het bedrijf moet vanwege de milieuzone  op enige afstand van de Hogenweg worden 

gebouwd. Voor deze locatie moet het bestemmingsplan worden aangepast, een omgevingsvergunning 

worden verkregen plus een Natuurbeschermingswet vergunning.   

  

Als op deze locatie wordt gebouwd dan staat het nieuwe bedrijf in het open landschap. Dat is op deze 

plaats in iets mindere mate het geval dan op locatie B1. Ook hier kan de inpassing in het landschap 

worden verbeterd door de vormgeving van de bedrijfsgebouwen en de plaatsing daarvan op het erf. 

 

Vanwege de ligging nabij het andere bedrijf is het niet mogelijk een voldoend grote huiskavel te 

vormen, met een groot deel van bedrijfsoppervlakte aangrenzend aan de bedrijfsgebouwen. Dat is een 
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knelpunt voor het weiden van het melkvee. Het betekent volgens de weidegang studie dat er moet 

worden gekozen voor een bedrijfssysteem waarbij de koeien het hele jaar op stal blijven. De koeien het 

hele jaar op stal is bedrijfseconomisch bezien gunstiger. Dat geldt vooral in situaties waarin te weinig 

grond nabij de bedrijfsgebouwen is gelegen. Dat is hier het geval.  

De koeien jaarrond op stal betekent meer bedrijfstransport van gebouwen naar land voor het dagelijks 

voeren van het melkvee op stal. Dit bedrijfstransport kan voor een deel plaats vinden over eigen land.  

Er moet voor een ander deel intensief gebruik worden gemaakt van een aan te leggen weggedeelte 

met een lengte van circa 450 meter, de verlengde Hogenweg tot aan de Hargerweg. Zie hierna. 

 

Het grootste knelpunt voor het vestigen van het bedrijf op deze locatie is dat de Hogenweg moet 

worden verlengd en verbonden met de Hargerweg nabij de molen. Dit weggedeelte -lengte circa 450 

meter- komt te liggen op een dijk, met een cultuurhistorisch waardevol karakter. Volgens het 

bestemmingsplan is hiervoor een aanlegvergunning nodig. Daarbij gelden beperkende bepalingen. 

Voor het aanleggen van de weg moet worden onderzocht of de dijk de vereiste belasting kan dragen. 

Als dat niet het geval is, dan moet het dijklichaam worden verstevigd.  

Een vraag is hoe de nieuwe weg bij de molen moet worden aangesloten op de Hargerweg. Over de dijk 

langs de achterkant van de molen is niet mogelijk. Langs de voorkant moet het nieuw weggedeelte zo 

worden aangelegd, dat het landschapsbeeld van de molen niet wordt aangetast.   

 

Deze locatie ligt nabij 3 andere bedrijven, waardoor niet adequaat kan worden bijgedragen aan het 

beheer van het landschap van het hele gebied. In paragraaf 3.2 is aangegeven dat de 4 bedrijven in dit 

deelgebied met een oppervlakte van circa 250 ha,  gespreid moeten zijn gelegen. Bij verplaatsing naar 

deze locatie komen de 4 bedrijven bij elkaar te liggen. Het noordelijk deel van de Groeterpolder ligt dan 

voor alle bedrijven op een te grote afstand.  Het is vanaf deze locatie verder niet goed mogelijk om een 

deel van de natuurgronden in de Harger & Pettemerpolder te beheren.  

 

Conclusie  
 

Het voorgaande is samengevat in het volgende overzicht. In kolom 1 zijn de toetsingscriteria genoemd. 

In de 2
e
 , 3

e
 en 4

e
 kolom worden respectievelijk de locaties B1, B2 en B3 samenvattend gewaardeerd.  

 

 B1. Verplaatsing 

langs Hargerweg 

B2. Verplaatsing naar de 

Vaalderweg 

B3. Verplaatsing naar 

de Hogenweg 

Bouwen in open 

landschap  

Ja, zie tevens het 

beeldkwaliteitplan 

Ja, een nieuwe stal  

 

Ja 

Koeien in de wei Ja Voor een deel  Waarschijnlijk niet   

Beheer van het 

landschap door 

agrarische 

bedrijven. 

Hele gebied kan 

goed worden 

beheerd.  

Deel van het gebied kan niet 

goed worden beheerd.   

Een deel van het gebied 

kan niet goed worden 

beheerd.   

Verkeer Geen knelpunten  Knelpunt  Extra kosten voor 

aanleggen weg. 

Aanvullende 

voorwaarden 

Geen  Extra woningen bouwen 

aan de rand van Groet of te 

hoge verwervingskosten.  

Wegaanleg over dijk 

met cultuurhistorische 

betekenis. 

Extra 

onzekerheden 

Geen  Meerkosten, waarvan niet 

zeker is of deze kunnen 

worden gefinancierd.  

Onzekerheid over 

wegaanleg bij molen. 

 

 

Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken.  

 Locatie B1 vormt de meest optimale mogelijkheid voor het stichten van de nieuwe boerderij.  

 Aan de locatie B2 en B3 kleven meerdere bezwaren en randvoorwaarden, waarvan wordt 

ingeschat dat deze voor een deel niet kunnen worden opgelost. 
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Op het bovenstaande kaartje is het volgende aangegeven. 

 De drie verplaatsingslocaties waar de boerderij van Mulder naar toe kan worden verplaatst.  

Dat is B1 aan de Hargerweg, B2 aan de Vaalderweg en B3 aan de Hogenweg. 

 Locaties van 3 andere melkveehouderijen, waarvan de gronden in dit deelgebied zijn gelegen. 

 Met de groen/bruine kleur zijn de gronden aangegeven die horen bij het bedrijf van Mulder. 

De eige do sper ele  zij  ge erkt et ee  E  e  de pa htper ele  et ee  P . 
 Met de oranjerode kleur zijn de gronden van BBL aangegeven, ook aa ge erkt et BBL ..  
 Er zijn enkele beeldbepalende elementen aangegeven. Dat is camping aan de Hargerweg, 

wegen die in het rapport worden genoemd, de molen vanwege de molenbiotoop en het 

afvalverwerkingsbedrijf aan de N9, met milieuzone die mede bepalend is voor locatie B3.  


