
07-12-2012:  Buitengebied behandeld. 

Een marathonzitting 

Zoals vorige week al aangekondigd op deze plaats: afgelopen dinsdag was het dan zover. Na jaren 
van voorbereiding kwam het bestemmingsplan Buitengebied dan eindelijk in de raadszaal in 
behandeling. En het werd inderdaad zoals verwacht een marathonzitting. Het onderwerp is er 
belangrijk genoeg voor; in het buitengebied spelen allerlei tegenstrijdige belangen. Met meer dan 
150 zienswijzen en een volle tribune was dat ook duidelijk te merken. Vele vragen en opmerkingen 
die soms ook nog tot aanpassing van het plan gaan leiden. Benieuwd of het college dat allemaal nog 
op tijd kan verwerken voor de raadsvergadering van 18 december a.s. 

De vergadering begon afgelopen dinsdag om 19:30 uur met een achttal insprekers; daarop werd 
namens het college uitvoerig gereageerd door  de gemeentelijke “buitengebiedspecialist”, 
ambtenaar Marino Kuper. Toen die klaar was wees de klok al 21:30 uur aan en kwamen de 
raadsleden aan het woord. Diverse fracties bleken verrassend genoeg toch maar weinig inbreng te 
hebben; sommigen beperkten zich tot enkele opmerkingen over  de ingediende zienswijzen; anderen 
reageerden kort op inspraakreacties. Maar van een echt inhoudelijke beoordeling van het plan kon je 
in veel gevallen weinig merken. 

Enkele van de vele onderwerpen die wij als fractie Gemeentebelangen aangeroerd hebben. In het 
buitengebied speelt de openheid van het landschap een belangrijke rol. Verstening van het 
landschap moeten we zoveel mogelijk voorkomen; nieuwbouw moet vooral in het 
verstedelijkingsgebied plaats vinden. Het is dan ook zeer merkwaardig dat het begrip “openheid” in 
het bestemmingsplan in het geheel niet wordt toegelicht. Want je kunt dan wel keurig de aanduiding 
“openheid” op de kaart zetten, maar wat betekent dat dan precies? Wat is de impact van die 
aanduiding? Het college gaat dit in het plan alsnog opnemen en verwoorden. 

Hoge teeltondersteunende voorzieningen zijn voor die openheid in het buitengebied natuurlijk 
funest. In principe worden die dan ook terecht in het buitengebied niet toegestaan. Hoge 
permanente voorzieningen (>1,5 meter) mogen volgens het plan alleen binnen de bouwvlakken 
gerealiseerd worden. Hoge tijdelijke voorzieningen mogen alleen in die gebieden waarop niet de 
aanduiding “openheid” van toepassing is en ik kan u vertellen, dat zijn er niet veel. Tijdelijke lage 
teeltondersteunende voorzieningen (< 1,5 meter) zijn wel toegestaan. Hier botsen belangen van 
natuur en milieu enerzijds en agrarische sector anderzijds. Natuur en milieu zou het liefst helemaal 
geen teeltondersteunende voorzieningen zien; de agrarische sector wil de mogelijkheden juist 
verruimen. Wat mij betreft is er nu een goede balans gevonden tussen beide belangen. 

Ook een belangrijk punt: de uitbreidingsmogelijkheden van intensieve veehouderijen. Megastallen 
zijn sowieso al niet mogelijk binnen dit plan (gelukkig maar) en vestiging van nieuwe bedrijven zit er 
ook al niet meer in. Wat dat betreft is ons buitengebied op en top beschermd, op de eerste plaats 
door de Provinciale Verordening Ruimte, maar ook door allerlei andere vormen van regelgeving op 
het gebied van natuur en milieu. Er blijven echter wel (beperkte) uitbreidingsmogelijkheden voor de 
bestaande bedrijven. Die mogen in principe uitbreiden tot 1,5 hectare, maar op basis van een Milieu 
Effect Rapportage (MER) wordt dan wel als voorwaarde gesteld dat de ammoniakemissie niet 
toeneemt. Als een bedrijf wil uitbreiden zal het dus moeten zorgen voor ammoniakreducerende 
voorzieningen zodat de totale ammoniakuitstoot niet toeneemt. 



De procedure die in de afgelopen jaren gevolgd is was lang, veel te lang. De gemeente is al bijna 5 
jaren bezig om te komen tot dit plan. Natuurlijk, van voorontwerp naar ontwerp, dat ging binnen 
enkele maanden en dus vrij rap. Maar de fase daarvoor duurde veel en veel te lang. Gevolg is nl. dat 
ondernemers plannen indienen en vervolgens letterlijk jaren moeten wachten voordat die plannen 
gerealiseerd kunnen worden. Het toeval wil dat in die tijd de provincie komt met een Provinciale 
Verordening Ruimte die een grote impact heeft op het ruimtelijk beleid van gemeenten. Nieuwe 
plannen moeten worden voorzien van ruimtelijke onderbouwingen, er moeten inpassingsplannen 
gemaakt en straks ook uitgevoerd gaan worden. Zaken waarmee veel ondernemers aanvankelijk 
geen rekening hadden gehouden en ook niet konden houden. Een les voor de toekomst. Als je aan 
een nieuw bestemmingsplan begint, zorg er dan voor dat de gehele procedure ook binnen redelijk 
korte termijn definitief kan worden afgerond. 
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