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1 Inleiding 

 
Het ontwerpbestemmingsplan Herziening Landelijk Gebied Noord heeft vanaf donderdag 5 
juni 2014 gedurende zes weken ter visie gelegen. Het plan was zowel op het gemeentehuis, 
als via de gemeentelijke website, als via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. Er zijn 
twee zienswijzen ingediend binnen de termijn. 
 
Eerst wordt een samenvatting gegeven van de zienswijzen en daarna volgt de 
beantwoording. Tevens is per zienswijze aangegeven of deze leidt tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 

2 Indieners zienswijzen 

Er zijn 2 zienswijzen ingediend:  

Zienswijze 1 
Samenvatting 
Indiener geeft aan dat de samenvatting en beantwoording van inspraak en vooroverleg 
correct zijn weergegeven. Voor de goede orde wordt verzocht de machtiging in acht te 
nemen en de correspondentie niet aan de eigenaar van het perceel maar aan de 
gemachtigde te richten. 
 
Beantwoording  
De brieven zullen in het vervolg worden gericht aan de gemachtigde op hetzelfde adres. 
 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 
 
 
Zienswijze 2 
Samenvatting 
1. Indieners geven aan dat in de nota van beantwoording inspraak door het college volledig 

wordt voorbij gegaan aan de uitspraak van de Raad van State die zegt dat het beroep 
geheel gegrond is. Er wordt niet op de inhoud van de inspraakreactie ingegaan. Daarbij 
wordt gevraagd naar het argument voor het opnemen van het bouwblok van 58m2. Ook 
vragen zij zich af wat het College bedoelt met ‘een redelijke uitleg’. 
 

2. Indieners menen dat er geen sprake is van nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf, 
maar dat het een sinds jaar en dag aanwezig agrarisch bedrijf betreft. Het College 
betwist niet dat ter plaatse een agrarisch bedrijf aanwezig is. Op basis van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord dient onderzocht te worden hoe tegemoet 
gekomen kan worden aan een optimale agrarische bedrijfsvoering. Het bestemmingsplan 
geeft aan dat wanneer er sprake is van verbetering van de landschappelijke kwaliteit dat 
er in principe medewerking moet worden verleend aan nieuwvestiging en dus het 
toekennen van een agrarisch bouwblok. Ook moet middels een recent onderzoek 
aangetoond worden dat er hoge natuur-, landschappelijke en cultuurwaarden zijn zoals 
door het College wordt gesteld. Door dit niet te doen, is er sprake van strijd met de 
redelijkheid en billijkheid, de rechtszekerheid en de zorgvuldigheid. 

 
3. Een bouwblok met bebouwing is noodzakelijk om de kwaliteit van het landelijk gebied ter 

plaatse te behouden. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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4. Indieners zijn van mening dat het College voorbij gaat aan het feit dat er geen sprake is 
van nieuw vestiging van een bedrijf of bouwblok. 

 
5. Indieners betwisten dat er geen sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf en stellen 

dat het College daartoe onderzoek moet doen. Ook stellen zij dat het College in strijd met 
haar eigen beleid handelt wat betreft nieuwvestiging van de Noorderhoeve. 

 
6. Indieners stellen met de uitspraak van de Raad van State erop te mogen vertrouwen dat 

een bouwblok van 0,5ha werd gehonoreerd. Het voorliggende bestemmingsplan is in 
strijd met de rechtszekerheid en het College moet een zorgvuldige belangenafweging 
maken. 

 
7. Indieners willen in aanmerking komen voor de hobbyboerenregeling opdat er een 

schuur/stal van 300m2 gebouwd kan worden. 

Beantwoording 
1. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) 

concludeert dat de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Noord ervan uit ging dat de opstal op het perceel sectie B, nummer 79 te Bergen 
legaal tot stand is gekomen. Het uitgangspunt van de Afdeling is dat legale bouwwerken 
als zodanig in het bestemmingsplan dienen te worden bestemd. Van dit uitgangspunt kan 
alleen dan worden afgeweken, als de gemeenteraad én aantoont dat er sprake is van 
nieuwe planologische inzichten én als de raad aantoont dat de bebouwing binnen de 
planperiode zal verdwijnen. Dit kan zijn door de eigenaar zelf, dan wel door de gemeente 
door tot aankoop of onteigening over te gaan. Dit alles is niet het geval, er zijn geen 
nieuwe planologische inzichten, dus dan resteert enkel de mogelijkheid om de opstal 
positief te bestemmen en te maximeren tot de destijds aanwezige bebouwingsomvang. 

 
Wat betreft de uitleg van de uitspraak van de Afdeling, de Afdeling heeft in 
rechtsoverweging 21.5 expliciet overwogen dat: “de raad zich in redelijkheid op het 
standpunt heeft kunnen stellen dat een vergroting van het bestaande gebouw voor 
agrarische activiteiten niet wordt toegestaan”. Dit blijkt ook uit overweging 21.6 waarin de 
Afdeling heeft overwogen dat het beroep alleen gegrond is “gelet op hetgeen in 21.4 is 
overwogen” en dat het bestemmingsplan “in zoverre wegens strijd met artikel 3:2 van de 
Awb dient te worden vernietigd”. Een redelijke uitleg van de uitspraak brengt met zich 
mee dat de overwegingen in samenhang met de beslissing moeten worden gelezen. 
Daarbij wordt nog altijd de uitbreiding van bebouwing op deze locatie niet wenselijk 
geacht gezien het beleid dat is gericht op het tegengaan van bebouwing in het 
buitengebied en daarmee het bewaren van de openheid.  

 
2. Het wordt wel degelijk betwist dat er ter plaatse sprake is van een volwaardig agrarisch 

bedrijf. Er is hier geen sprake van een volwaardig agrarisch bedrijf. Dit is destijds ook ter 
zitting bij de Afdeling door de gemeente gesteld, de Afdeling ging hierin mee (overweging 
21.5) en heeft het dan ook duidelijk geacht waarom de raad bij de vaststelling van het 
plan heeft besloten geen bouwvlak toe te kennen. 
Ook nu is er weer navraag gedaan bij de Regionale milieudienst (RUD) of er sprake is 
van een volwaardig agrarisch bedrijf. Er is geen agrarisch bedrijf bekend op deze locatie 
en er zijn ook geen milieuvergunningen verleend. Dit was niet in het geval bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan voor deze locatie in 1994, niet in 2011 en op basis 
van de ons bekende en destijds door indiener aangeleverde gegevens is het niet 
aannemelijk dat dit nu wel het geval is. Daarbij heeft indiener zelf niet aangetoond dat er 
sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf. 
Zelfs al zou er wel sprake zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf dan nog is het 
toekennen van een nieuw bouwvlak, op deze locatie midden in het open gebied, 
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ongewenst. Dit blijkt ook uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord (2011) en de 
Structuurvisie Landelijk Gebied Gemeente Bergen (2010). 
 
Het perceel van de indieners ligt in bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord in de zone 
Landschapsbehoud. De gebiedsvisie (blz. 86) voor deze zone is juist met name gericht 
op het behoud van de landschappelijke openheid. Er wordt ruimte geboden aan de 
grondgebonden veehouderij om de bedrijfsvoering te optimaliseren, echter 
nieuwvestiging van (agrarische) bedrijven is niet mogelijk omdat door de daarmee 
gepaard gaande extra bebouwing de landschappelijke openheid wordt aangetast. Bij de 
optimalisering van de bedrijfsvoering dient wel rekening te worden gehouden met de 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied en de hier aanwezige 
natuurwaarden. 
Daarbij wordt op blz. 83 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord gesteld dat 
het aantal agrarische bedrijven in Nederland afneemt. De verwachting is dat de behoefte 
aan nieuwe agrarische bedrijfscomplexen beperkt zal zijn. Met het oog daarop en 
vanwege het behoud van de landschappelijke openheid voorziet het bestemmingsplan 
niet in de mogelijkheid van nieuw vestiging van agrarische bedrijven. Dit staat haaks op 
de stelling van de indieners dat het bestemmingsplan zegt dat er medewerking moet 
worden verleend aan nieuw vestiging en het toekennen van een agrarisch bouwblok 
indien er sprake is van verbetering van de landschappelijke kwaliteit. 
 
Op basis van de uitgangspunten in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord en het 
beleid in de structuurvisie Landelijk Gebied Gemeente Bergen is het toevoegen van een 
bouwvlak van 0,5ha ongewenst vanwege het behoud van het zeer open landschap. 
Subsidiair geldt dat er in de Noordoostelijke polders sprake is van hoge natuur-, 
landschappelijke en cultuurwaarden. Het perceel van indieners waarop nu het bouwvlak 
is geprojecteerd is een voormalige molenwerf, ligt aan een vaart en grenst aan de EHS. 
De waarden staan beschreven in de Structuurvisie zelf, het 
Landschapsontwikkelingsplan Bergen uit 2011 en de Cultuurhistorische atlas ‘Bergen 
Lusthof’ uit 2005. Het is niet aannemelijk dat deze waarden nu zijn verdwenen. 
 
Het is niet aan het College om te onderzoeken hoe tegemoet gekomen kan worden aan 
een optimale agrarische bedrijfsvoering. Het vestigen van een nieuw agrarisch bouwvlak 
is in beginsel ongewenst, laat staan vergroting van het vlak. Gezien de belangen van de 
eigenaar en de overwegingen van de Afdeling in 21.4 wordt de bestaande opstal nu in 
het bestemmingsplan opgenomen middels een bouwvlak. Dit betekent niet dat het 
gewenst is om op deze locatie een volwaardig agrarisch bedrijf c.q. bebouwing toe te 
staan.  
Buiten de procedure van dit bestemmingsplan kan de gemeente met de eigenaar 
meedenken over voortzetting van zijn bedrijf op een andere locatie, indien er sprake is 
van een volwaardig agrarisch bedrijf. De structuurvisie geeft immers aan dat er bij 
nieuwvestiging van agrarische bedrijven een relatie moet worden gelegd naar 
vrijkomende agrarische bedrijfspercelen en beheer van het landschap. Om verdichting in 
het landelijk gebied tegen te gaan moet hergebruik van agrarische bedrijfspercelen 
worden bevorderd. Op initiatief van de indiener kan een agrarische beoordeling worden 
gedaan en onderzoek naar bestaande agrarische bouwkavels. Deze beoordeling en 
verkenning gaan vooraf aan het toekennen van een nieuw ‘volwaardig’ agrarisch 
bouwvlak.  
 

3. De kwaliteit van het landelijk gebied is juist het behouden van de openheid ter plaatse. 
Dit betekent dat in het open veld geen bebouwing wordt toegestaan. Het beheer van het 
landschap is belangrijk en daar speelt de agrarische sector een waardevolle rol in. Het 
brengt echter niet met zich mee dat iedere vorm en uitbreiding van agrarische activiteiten 
moet worden toegestaan. 
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4. Planologisch is agrarische bebouwing nooit toegestaan op deze locatie. De opstal is 
onder het overgangsrecht aanwezig. Met het positief bestemmen wordt een nieuw 
agrarisch bouwblok toegevoegd en is er dus planologisch sprake van nieuwvestiging. 

 
5. Voor wat betreft het aantonen of er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf 

verwijzen wij naar de beantwoording onder 2. De vestiging van de Noorderhoeve is een 
totaal andere situatie. Er is hier geen sprake geweest van planologische nieuwvestiging. 
In het bestemmingsplan Weidegebied (voorafgaand aan Landelijk Gebied Noord) was op 
deze locatie een agrarisch bouwvlak aanwezig. Dit bouwvlak is exact hetzelfde 
opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord en heeft daarin de 
bestemming Maatschappelijk met de aanduiding ‘zorgboerderij’. Het gaat hier dus om 
een al bestaand bouwvlak waarvan de bouwmogelijkheid eerder nog niet was benut. 

 
6. Het is duidelijk dat de indieners de uitspraak van de Raad van State anders interpreteren 

dan het College. Hier is onder 1 al op in gegaan. In de belangenafweging die wordt 
gemaakt, weegt het publieke belang van het open houden van het landelijk gebied 
zwaarder dan het individuele belang van het toekennen van een bouwblok van 0,5 ha. 

 
7. De hobbyboerenregeling is hier niet van toepassing. Deze regeling geldt alleen voor 

voormalige agrarische percelen die een woonbestemming hebben of krijgen. Het is 
bedoeld voor gestopte agrariërs, deze kunnen hobbymatig nog wat agrarische activiteiten 
uitvoeren in de bijgebouwen binnen de nieuwe woonbestemming. Ook burgers kunnen 
op deze manier de vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen als zodanig gebruiken. 

 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


