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 Voorwoord 
 
Deze afstudeerscriptie is geschreven in het kader van de afronding van de studie 
Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Academie Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Bouw van Saxion Hogescholen te Deventer. 
 
Het afstudeeronderzoek heb ik als bijzonder leerzaam ervaren, misschien wel het 
meest interessantste en leerzaamste deel van de opleiding. Bijna een halfjaar lang 
heb ik mij kunnen storten op een onderwerp waar mijn interesse ligt. Hierbij heb 
ik veel kennis kunnen toepassen die ik in de loop van de opleiding heb opgedaan. 
Maar daarnaast heb ik deze kennis ook kunnen verbreden en verdiepen.   
 
De begeleiding van het afstudeeronderzoek lag in handen van Goos Lier, docent 
aan de Academie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw. Het onderzoek is uitgevoerd 
in opdracht van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland, onder begeleiding van 
Peter van Heek en Theo Harbers. Ik wil hen alledrie hartelijk bedanken voor hun 
tijd, begeleiding en advies. 
 
Maar het onderzoek had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de medewerking 
van alle mensen die ik in het kader van dit onderzoek heb gesproken. Ook hen ben 
ik allen dankbaar voor de tijd, informatie, ideeën en adviezen. 
Extra dank gaat uit naar de mensen achter de voorbeeldcasussen. Dit onderzoek 
gaat over hun activiteiten op het platteland, die activiteiten die zo belangrijk zijn 
voor een sociaal en economisch vitaal platteland.  
 
Patrick Kemperman 
Deventer, juni 2006 
 
 
 
 

Luchtfoto in vogelvlucht over het buitengebied van Beltrum 
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 Samenvatting 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Kleine Kernen 
Gelderland. De doelstelling van het onderzoek is:  
 
Door onderzoek in de praktijk, aan de hand van een onderzoeksgebied, inzichtelijk 
maken welke huidige en gewenste mogelijkheden er zijn op het gebied van 
regelgeving en beleid ter invulling van vrijkomende agrarische bebouwing, om 
daarmee maatregelen aan te bieden aan de VKK Gelderland om ruimtelijke 
ontwikkeling op het platteland te bevorderen. 
 
Belangrijk beleid van toepassing op dit onderzoek is het Streekplan Gelderland 
2005 met de bijbehorende regionale beleidsuitwerking over functieveranderingen. 
De WRO (en nieuwe Wro) in relatie met milieuwetgeving vormen het belangrijkste 
wettelijk kader.  
 
De gemeente Berkelland en het gebied rondom het dorp Beltrum vormen het 
onderzoeksgebied. Uit het onderzoeksgebied worden een drietal 
voorbeeldcasussen bekeken en wordt gesproken met betrokken actoren.  
Uit de voorbeeldcasussen en de gesprekken met actoren zijn ergernissen en 
knelpunten naar voren gekomen. Deze zijn daarna geanalyseerd en geordend tot 
probleemcategorieën met bijbehorende oorzaken en weergegeven in een 
overzichtstabel (zie pagina 79).  
 
Aan de hand van deze overzichtstabel kan geconcludeerd worden wat de exacte 
problematiek is waardoor functieveranderingsprocessen op het platteland niet van 
de grond komen, worden gefrustreerd of beperkt.  
 
Kort en bondig zijn dat de volgende tien: 
1. Complexe wet- en regelgeving en de vele veranderingen die daarin 

doorgevoerd zijn/worden. 
2. Star en niet ontwikkelingsgericht beleid met weinig ruimte voor maatwerk. 
3. Verkeerde of gebrekkige interpretatie van beleid, wet- en regelgeving. 
4. Mogelijk gebrek aan kennis en kunde bij gemeente. 
5. Gebrekkige voorlichting en communicatie door gemeente. 
6. Gebrek aan kennis bij aanvrager door matige informatievoorziening. 
7. Te weinig medewerking en daadkracht van de gemeente. 
8. Bestemmingsplan niet ontwikkelingsgericht, weinig flexibiliteit. 
9. Argwanendheid en wantrouwen van agrarische sector richting overheid. 
10. Tekort aan begrip en respect tussen boeren en burgers. 
 
Voor de exacte problematiek moeten de oplossingrichtingen worden gezocht. 
Allereerst zijn hiervoor in de gesprekken met de actoren interessante ideeën en 
initiatieven geopperd. Deze zijn daarna verder uitgewerkt, wat heeft geleid tot het 
volgende pakket aan oplossingsrichtingen:  
 

 Flexibeler en toegankelijker (digitaal) bestemmingsplan  
 Plattelandswoning en flexibeler milieuwetgeving 
 Meer initiatief, durf en ontwikkelingsgerichtheid vanuit de gemeente 
 Begeleiding en voorlichting met digitaal handboek voor initiatiefnemers 
 Gebiedscontactfunctionaris per deelgebied 
 Project ‘Welkom op het platteland’ 
 Buurtverkenningstoets 
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 Verevening of ontwikkelingsbijdrage op gebiedsniveau 
 
Aan de hand hiervan zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 
 
Richting VKK Gelderland 

• Uitzetten pilot 'plattelandsbestemming' en flexibelere stank- en 
geluidswetgeving 

• Bevorderen van begrip en respect tussen burgers op het platteland 
• Ontwikkelen buurtverkenningstoets 

 
Richting de gemeente Berkelland 

• Vaart zetten achter invoering nieuw bestemmingsplan buitengebied 
• Opzetten pilot plattelandsbestemming en flexibelere stank- en 

geluidswetgeving 
• Implementatie vereveningsbeleid met in de toekomst gebiedsverevening 
• Bevorderen van begrip en respect tussen burgers op het platteland 
• Uitgebreidere voorlichting gemeente en ontwikkelen en invoeren 

buurtverkenningstoets 
• Digitaal handboek voor functieveranderingsprocessen ontwikkelen 
• Deelgebieden opstellen met eigen gebiedscontactfunctionaris 
• In kaart brengen plattelandsontwikkelingsactiviteiten per gebied 
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  Inleiding en opzet onderzoek 
 
Situatieschets 

Het platteland staat op dit moment volop in de belangstelling vanwege de 
verandering die het ondergaat. De plattelandssamenleving is al lang niet meer 
overwegend agrarisch. Hoewel de landbouw nog altijd sterk het grondgebruik en 
de identiteit van het landschap bepaalt, is deze in veel regio’s niet meer de 
belangrijkste economische drager. Het platteland is aan het veranderen van 
voedselproducent naar consumptieruimte, voor álle Nederlanders1. 
 
Door middel van gebiedsgericht beleid, maatwerk en ontwikkelingsplanologie 
wordt er de laatste jaren door burgers, private partijen, maatschappelijke 
organisaties en overheden hard gewerkt om de veranderingen op het platteland in 
goede banen te leiden, en zo te komen tot een vitaal platteland. Het Kabinet 
ondersteunt met de Nota Ruimte gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin 
alle betrokkenen participeren en waarin het accent verschuift van 
‘toelatingsplanologie’ naar ‘ontwikkelingsplanologie’. Toelatingsplanologie is het in 
plannen aangeven ‘wat mag en wat niet mag’. Met ontwikkelingsplanologie 
begeleidt de overheid, samen met maatschappelijke partijen, actief de ruimtelijke 
ontwikkeling2. 
Er wordt nadrukkelijk gekozen voor een ontwikkelingsgerichte benadering. De 
Nota Ruimte stelt ‘ruimte voor ontwikkeling’ centraal en gaat uit van het motto 
‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, waarbij provincies en gemeenten een 
sterkere rol krijgen toebedeeld. 
 
Tijdens deze omvorming van het platteland komen ook problemen naar voren. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek 'Lusten en Lasten'3 dat de provincie Zeeland 
i.s.m. Grontmij heeft uitgevoerd. Hierin wordt geconcludeerd dat er sprake is van 
een veelheid aan 'problemen' in het landelijk gebied. Deze problemen hangen 
sterk samen met de aard van de bedrijfsmatige activiteiten (agrarisch) in dit 
gebied in relatie tot de andere functies (wonen). Het gaat dan bijvoorbeeld om 
geluid, verkeer, geur, stof, bespuitingen, licht, etc. Eventuele overlast betreft 
overwegend reguliere werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor de 
bedrijfsvoering. Klachten zijn vaak terug te voeren naar onbegrip, echter op grond 
van de huidige wet- en regelgeving zijn er veel mogelijkheden bedrijven 'tegen te 
werken'. 
 
Volgens het SER advies ‘Kansen voor het platteland’4 is het van belang nadruk te 
leggen op het geven van ruimte aan en het stimuleren van ondernemerschap dat 
inspeelt op plaatselijke mogelijkheden en behoeften. Bij de ontwikkeling van het 
platteland en het bevorderen van nieuwe economische dragers wordt gebruik 
gemaakt van een interactief proces, waarbij burgers worden gestimuleerd om mee 
te denken en om zelf met nieuwe plannen en ideeën te komen. Maar het blijven 
stimuleren van burgers wordt bemoeilijkt wanneer het proces dat men moet 
ondergaan langdurig en complex is. De huidige regelgeving en vooral ook de 
interpretatie daarvan blijkt steeds weer een struikelblok te vormen om 

                                                 
1  Agenda voor een Vitaal Platteland, de visie. April 2004  
2  Ruimtelijk Planbureau, Ontwikkelingsplanologie, lessen uit en voor de praktijk. 2004. 
3  Provincie Zeeland en Grontmij Advis & Techniek BV. Onderzoeksrapportage “Platteland Zeeland: 

Lusten en Lasten”. Mei 2004. 
4  SER Advies nr. 05/12: Advies Kansen voor het platteland aan Minister Veerman. Oktober 2005. 
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daadwerkelijk tot uitvoering van projecten in het kader van de 
plattelandsvernieuwing te komen5. 
 
Problematiek 

Eén van de belangrijkste problemen die op het platteland speelt is de ‘ontboering’. 
Steeds meer boeren stoppen om verschillende redenen met hun bedrijfsvoering. 
Hierdoor komen agrarische gebouwen en boerderijen leeg te staan en verdwijnt 
langzaam de bedrijvigheid van het platteland. De overheid wil bevorderen dat deze 
gebouwen op een goede wijze kunnen worden (her)gebruikt. Door 
functieverandering kan tegemoet worden gekomen aan de aanwezige behoefte 
aan wonen, werken en recreëren in het buitengebied, zonder daarvoor extra 
bouwlocaties toe te voegen. Maar door functieveranderingen wil het echter nog wel 
eens voorkomen dat omliggende agrarische bedrijven beperkt worden in hun 
bedrijfsvoering. 
 
Onder meer door toepassing van ontwikkelingsplanologie wordt er gewerkt aan 
oplossingen voor deze vrijkomende agrarische bebouwing. Dit is geen eenvoudig 
proces vanwege de complexe wet- en regelgeving en beleid. 
 
De laatste paar jaar zijn er al op verschillende terreinen aanpassingen 
doorgevoerd. Voor de reconstructiegebieden is de stankwetgeving verlicht 
waardoor intensieve veehouderijbedrijven minder snel in hun mogelijkheden 
worden beperkt door bedrijfsbeëindiging van de buurman. Daarnaast is bijna 
iedere provincie en iedere plattelandsgemeente bezig om een optimum te vinden 
tussen enerzijds bescherming van landschap en anderzijds het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische en voormallige agrarische bedrijven. 
De vraag is hoe dit nog beter en efficiënter kan. Er is behoefte aan nog meer 
vereenvoudiging van regelgeving en versoepeling van beleid.  
 
Probleemstelling 

Wat is er qua beleid en regelgeving mogelijk ten aanzien van functieverandering 
van vrijkomende agrarische bebouwing, en welke veranderingen zijn gewenst 
vanuit de betrokken actoren om ruimtelijke ontwikkeling nog meer te bevorderen? 
 
Doelstelling 

Door onderzoek in de praktijk, aan de hand van een onderzoeksgebied, inzichtelijk 
maken welke huidige en gewenste mogelijkheden er zijn op het gebied van 
regelgeving en beleid ter invulling van vrijkomende agrarische bebouwing, om 
daarmee maatregelen aan te bieden aan de VKK Gelderland om ruimtelijke 
ontwikkeling op het platteland te bevorderen. 
 
Definiëring van de begrippen 

Regelgeving en beleid 
Alle wetten, voorschriften, regels en beleidsnota's opgesteld door de overheid. Met 
overheid worden het Rijk, de provincies en de gemeenten bedoeld. 
 
Functieverandering 
Vormen van hergebruik die een bestemmingswijziging nodig maken. 

                                                 
5 NIZW, Eindrapportage BANS Vitaal Platteland "Bewogen Barrières". 2003. 



   
Afstudeerscriptie - Ruimte voor plattelandsontwikkeling 

10 

 
Vrijkomende agrarische bebouwing 
Wanneer agrarische bedrijfsvoering stopt op een agrarisch bedrijf op het 
platteland, er daarbij bedrijfsgebouwen leeg komen te staan wordt dit vrijgekomen 
agrarische bebouwing genoemd. 
 
Platteland 
Het niet-verstedelijkte deel van Nederland, waarbinnen ook dorpen en kleinere 
steden liggen. In de CBS indeling van gemeenten naar stedelijkheidsklasse de 
categorieën weinig tot niet stedelijk, dus met minder dan 1000 adressen per km2. 
 
Betrokken actoren 
Alle burgers, maatschappelijke organisaties en overheden die belanghebbende 
zijn, of verbonden zijn aan het onderzoeksgebied en in het kader van het 
onderzoek zijn benaderd.   
 

Onderzoeksgebied  
Het onderzoeksgebied is gelegen 
rondom Beltrum in de gemeente 
Berkelland. Het is niet een begrensd 
onderzoeksgebied, maar meer een 
praktijkvoorbeeldgebied. Het beleid 
en de regelgeving in de gemeente 
Berkelland en het gebied rondom 
Beltrum worden als voorbeeld 
gebruikt om het praktijkgedeelte 
van het onderzoek vorm te geven. 
Het onderzoeksgebied kan ook wel 
omschreven worden als een 
bestuurlijk voorbeeldgebied. Een 
kaart met de ligging van Beltrum is 
te vinden in paragraaf 2.1. 
Uit het onderzoeksgebied komen in 
het onderzoek voorbeeldcasussen 
naar voren. De voorbeeldcasussen 
zijn voorbeelden van 

functieveranderingen uit de praktijk en hebben tot doel inzicht te geven in 
functieveranderingsprocessen. Ze worden in het onderzoek gebruikt voor de 
beeldvorming en als eerste bron waaruit algemene ergernissen en knelpunten naar 
voren komen. 
 
Methodiek 

De termen vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), nieuwe economische dragers 
(NED) en nevenfuncties zijn termen die nauw met elkaar zijn verbonden en veel in 
dit onderzoek genoemd worden. Eigenlijk duiden ze allen op een zelfde 
problematiek en vraagstelling; Op welke manier kan er zo goed mogelijk invulling 
worden geven aan ontwikkelingen in het landelijk gebied, waarbij zoveel mogelijk 
bestaande bebouwing gebruikt wordt om ruimtelijke ontwikkeling op het platteland 
te bevorderen, zonder daarbij de agrarische sector onnodig buitensporig te 
hinderen? 
 
Het operationele onderzoek bestaat uit verschillende fasen. De probleem- en 
doelstelling als uitgangspunt van het onderzoek, de inventarisatie om precies vast 

Ligging gemeente Berkelland ten opzichte van andere 
Gelderse gemeenten. 
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te stellen wat het beleid, de regelgeving en de problemen zijn, de 
probleemsplitsing om kleinere deelproblemen op te lossen, de analyse van de 
omgeving waarin de problemen en deelproblemen zich voordoen, het bedenken 
van maatregelen ter verbetering, het optimaliseren van de maatregelen, en ten 
slotte het evalueren van de maatregelen en het opstellen van aanbevelingen. 
 
De kern van het onderzoek is het beleid en de regelgeving toetsen aan de praktijk 
in de vorm van voorbeeldcasussen rondom Beltrum. Aan de hand hiervan kunnen 
concrete problemen worden gedestilleerd en maatregelen worden voorgesteld, 
waarna duidelijke conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden 
opgesteld. 
 
Het onderzoek valt zodoende op te delen in verschillende delen. Het deel wet- en 
regelgeving en beleid waarin het algemene beleid en problematiek wordt 
onderzocht en het praktijkdeel waaruit de specifieke problemen en wensen uit 
voorbeeldcasussen en interviews met actoren uit het gebied naar voren komen. 
Door koppeling en terugkoppeling tussen praktijk en wet- en regelgeving en beleid 
worden voorstellen en maatregelen ontwikkeld die tegelijkertijd op draagvlak 
worden onderzocht.  Beide gedeelte vormen tezamen de kern van het onderzoek 
waaruit concrete oplossingsrichtingen voortvloeien en conclusies worden 
getrokken.  

Schematische weergave van de methodiek van het onderzoek. 
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Opbouw van de scriptie en leeswijzer 

 
Deze scriptie is opgebouwd uit een achttal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk is 
opgebouwd uit paragrafen en eventueel subparagrafen. Ieder hoofdstuk wordt 
afgesloten met een conclusieparagraaf. Deze conclusieparagrafen vormen een 
belangrijke rode draad door het onderzoek. 
 
Het eerste hoofdstuk schetst het belangrijkste landelijke en provinciale beleid, 
wet- en regelgeving dat bij het onderzoek van belang is. In het tweede hoofdstuk 
wordt verder ingezoomd op de gemeente Berkelland en het 'onderzoeksgebied' 
rondom Beltrum. Daarbij wordt ook de totstandkoming van de voorbeeldcasussen 
beschreven. 
In hoofdstuk 3 worden dan de voorbeeldcasussen behandeld. De 
voorbeeldcasussen dienen meer gezien te worden als voorbeeld, dan als casus. Per 
voorbeeldcasus worden ergernissen en knelpunten beschreven. Daaropvolgend 
worden een aantal mogelijke oplossingsrichtingen geschetst. Aan het eind van het 
hoofdstuk worden alle ergernissen en knelpunten voortkomend uit de 
voorbeeldcasussen op een rij gezet. 
In het vierde hoofdstuk komen de ergernissen, knelpunten, problemen en 
aandachtspunten die uit de gesprekken met de actoren naar voren zijn gekomen 
aan bod. Knelpunten die uit andere interessante onderzoek elders in het land naar 
voren zijn gekomen, worden ook beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een lijst met alle ergernissen en knelpunten die uit de hoofdstukken 3 en 4 naar 
voren zijn gekomen. 
Deze ergernissen en knelpunten worden in hoofdstuk 5 geanalyseerd. Uit deze 
analyse komt de exacte problematiek naar voren en wordt duidelijk op welke 
verschillende manieren functieveranderingsprocessen kunnen verlopen en welke 
problemen zich daarbij voor kunnen doen.  
In hoofdstuk 6 wordt een uitstapje gemaakt naar de bestaande mogelijkheden en 
initiatieven ter verbetering van functieveranderingsprocessen. In het zevende 
hoofdstuk worden de oplossingsrichtingen en ideeën besproken die uit de 
gesprekken met de betrokken actoren naar voren zijn gekomen, of elders in het 
land zijn geïnitieerd. Aan het eind van het hoofdstuk worden de belangrijkste 
oplossingsrichtingen op een rij gezet, waarna in het laatste hoofdstuk de 
definitieve oplossingen worden beschreven. In dit laatste hoofdstuk worden de 
eindconclusies getrokken en aanbevelingen gegeven richting de VKK Gelderland en 
de gemeente Berkelland.  
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Alvorens in te gaan op het gebied rondom Beltrum en de verschillende 
voorbeeldcasussen te bekijken, wordt nu eerst het belangrijkste landelijke en 
provinciale beleid, wet- en regelgeving uitgelicht.  
 

1.1 Hoofdlijnen nationaal beleid en regelgeving 
 
Het voornaamste nationale ruimtelijk beleid voor het platteland komt voort uit de 
Nota Ruimte, de Agenda Vitaal Platteland en de Reconstructie. Daarnaast zijn er 
vele wetten (RO en milieu) van invloed op het platteland.  
 

1.1.1 Wet op de Ruimtelijke Ordening 
 
Het verdelen van de beschikbare ruimte in Nederland gebeurt door het opstellen 
van ruimtelijke plannen. De WRO is het belangrijkste kader waaruit ruimtelijke 
plannen tot stand komen. De WRO6 regelt de totstandkoming van ruimtelijke 
plannen zoals (landelijke) pkb's, (provinciale) streekplannen en (gemeentelijke) 
bestemmingsplannen. De wet bepaalt de taken van de overheid en de rechten en 
plichten van burgers, bedrijven en instellingen. De totstandkoming en wijziging 
van al deze ruimtelijke plannen is geregeld in de WRO. In de WRO is voor de 
gemeente de belangrijkste taak weggelegd; het ordenen van het grondbeleid in de 
vorm van een bestemmingsplan. 
 

De huidige WRO stamt uit 1965 en is sindsdien al vele malen herzien. Ook nu is de 
WRO aan een fundamentele herziening toe. De nieuwe Wro7 (Wro is de nieuwe 
schrijfwijze) is op 23 mei 2003 aan de Tweede Kamer gezonden en de verwachte 
inwerkingtreding is 2007. 
 
In de nieuwe Wro moet het duidelijker worden wie verantwoordelijk is voor 
ruimtelijke beslissingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Daarnaast moeten 
gemeentelijke bestemmingsplannen actueler worden en moeten gemeenten beter 
gaan toezien op ruimtelijke ontwikkelingen en handhaving. Na alle veranderingen 
van de laatste decennia moet de wet ook vooral overzichtelijker en  leesbaarder 
worden. 
 
Rijk, provincies en gemeenten gaan volgens de Wro structuurvisies opstellen. Dit 
zijn strategische documenten over de ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald 
gebied. Een structuurvisie komt  in de plaats van de planologische kernbeslissing 
(rijk), het streekplan (provincie) en het structuurplan (gemeente). 
 
Beleidsdoelen uit de structuurvisie worden vastgelegd in het bestemmingsplan. 
Bestemmingsplannen worden opgesteld door de gemeente. Rijk en provincie 
kunnen gemeenten hiervoor inhoudelijke instructies geven, die de gemeente in 
acht moet nemen. Vinden Rijk en provincie dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor 

                                                 
6  Intern. www.wetten.overheid.nl, Wet op de Ruimtelijke Ordening. Geraadpleegd op 12-12-2005.  
7  Intern. www.vrom.nl, Dossier Wet op de ruimtelijke ordening, 2005. 

 

HOOFDSTUK 1 
Beleid en regelgeving 
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een bepaalde ontwikkeling of gebied, kunnen ze zelf voor dat gedeelte een 
bestemmingsplan maken en vaststellen. 
 
Voor de inhoud van bestemmingsplannen brengt de Wro geen veranderingen ten 
opzichte van de huidige WRO. Wel draagt de nieuwe Wro bij aan vereenvoudiging 
en versnelling van procedures en beroepsprocedures. Zo wordt de duur van de 
bestemmingsplanprocedure gehalveerd (van 58 naar 22-24 weken). 
 
Verder wordt in de Wro de positie van het bestemmingsplan versterkt door onder 
meer de volgende maatregelen: 

 bestemmingsplannen worden verplicht voor het gehele gemeentelijke 
grondgebied en hoeven niet te worden goedgekeurd door de provincie. 

 Bestemmingsplannen ouder dan tien jaar worden bevroren, waardoor 
gemeenten geen vergunningen meer kunnen afgeven of leges kunnen heffen. 

 Buitenplanse vrijstellingen (art. 19 huidige WRO) worden drastisch beperkt 
tot een 'kruimellijst'. 

 Iedereen kan bij de gemeenteraad een verzoek tot herziening van het 
bestemmingsplan indienen. 

 Gemeenten doen jaarlijks verslag van hun ruimtelijk beleid (o.a. actualiteit 
bestemmingsplannen en handhavingsbeleid). 

 Er komen meer en zwaardere mogelijkheden voor handhaving. Overtredingen 
gaan onder de Wet op de economische delicten vallen. 

 
De belangrijkste verandering voor bestemmingsplannen is misschien wel het 
projectbesluit. Dit kan een belangrijk middel zijn voor de problematiek die in dit 
onderzoek wordt behandeld.  
 
Het projectbesluit biedt de mogelijkheid om de bestemmingsplanprocedure 
gefaseerd te doorlopen. De gemeente kan het projectbesluit gebruiken als het 
bestemmingsplan een bepaalde ontwikkeling of een bepaald project niet toestaat 
en men een dergelijke activiteit toch mogelijk wil maken, zonder meteen het hele 
bestemmingsplan te hoeven aanpassen. In een projectbesluit moeten de 
belangrijkste elementen van het project worden beschreven. Realisatie van een 
project kan dan voortvarend ter hand worden genomen. Regeling van bijvoorbeeld 
de beheersaspecten van het betreffende project volgt later bij de aanpassing van 
het bestemmingsplan. Omdat de actualiteit van bestemmingsplannen van groot 
belang is, moet het projectbesluit altijd gevolgd worden door een aanpassing van 
het bestemmingsplan. Deze aanpassing van het bestemmingsplan moet gebeuren 
binnen één jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden. Deze termijn 
kan voor bepaalde gevallen worden verlengd tot vijf jaar. 
 
Zolang het bestemmingsplan niet is aangepast, kan de gemeente geen leges 
heffen van door de gemeente verleende diensten die betrekking hebben op het 
projectbesluit. Ook provincies en Rijk krijgen de bevoegdheid een projectbesluit te 
nemen. Dit kan echter alleen als het gaat om projecten van provinciaal of 
nationaal belang. 
 
De nieuwe Wro heeft verder weinig invloed op de inhoud van het 
bestemmingsplan. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de huidige geldende 
wetgeving, de WRO. Waar de nieuwe Wro wel voor verandering zorgt, wordt 
rekening gehouden met deze nieuwe Wro.  
 

 



   
Afstudeerscriptie - Ruimte voor plattelandsontwikkeling 

15 

1.1.2 Nota Ruimte 
 
Het ruimtelijk rijksbeleid is zoveel mogelijk ondergebracht in de strategische nota 
op hoofdlijnen, de Nota Ruimte. De Nota Ruimte ‘Ruimte voor ontwikkeling’ is op 
17 januari 2006 goedgekeurd door de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Met de 
inwerkingtreding van deze Nota Ruimte vervallen de Vierde Nota over Ruimtelijke 
Ordening Extra en het Structuurschema Groene Ruimte, waarmee het ruimtelijk 
rijksbeleid zoveel mogelijk in één nota is ondergebracht. 
 
Het huidige kabinet heeft met de Nota Ruimte gekozen voor een dynamisch, op 
ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid. Het accent verschuift daarmee van het 
stellen van beperkingen naar het stimuleren van ontwikkelingen. Ofwel, meer 
ontwikkelingsplanologie en minder toelatingsplanologie. Medeoverheden, 
maatschappelijke organisaties, burgers en marktpartijen worden gestimuleerd om 
mee te werken aan gebiedsgerichte visievorming en beleidsuitvoering. 
Beperkingen aan ruimtelijke ontwikkelingen worden door het rijk alleen gesteld als 
een nationaal belang in het geding is. De belangrijkste spelregel is, “decentraal 
wat kan, centraal wat moet”. 
 
Voor het landelijk gebied worden in de Nota Ruimte de algemene ruimtelijke 
voorwaarden voor een vitaal platteland geschetst. Gelijktijdig met de Nota Ruimte 
is de Agenda Vitaal Platteland verschenen, als uitwerking van het beleid voor de 
economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten van het platteland.  
 
De Nota Ruimte stelt dat het economisch draagvlak en de vitaliteit van de meer 
landelijke gebieden onder druk staan. Om daarin verlichting te brengen worden 
mogelijkheden voor hergebruik en nieuwbouw in het buitengebied verruimt. 
Vrijkomende bebouwing kan worden omgezet in een woonbestemming of 
vestigingsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Soms kan ook nieuwbouw 
wenselijk zijn, bijvoorbeeld in ‘rood voor groen’ en ‘rood voor blauw’ constructies.  
 
De economisch grondgebonden landbouw blijft van belang voor het beheer van het 
buitengebied. Door teruglopende inkomsten neemt dit soort bedrijven echter in 
snel tempo af. De Nota Ruimte stelt dat provincies in hun ruimtelijke plannen meer 
mogelijkheden moeten scheppen voor een bredere bedrijfsvoering. Het rijk 
ondersteunt de veranderingen in de landbouw onder andere door ruimtelijke 
ontwikkelingen in de richting van duurzame productie te vergemakkelijken.  
 
Voor een goede uitvoering van de Nota Ruimte is een gedegen wettelijk 
instrumentarium nodig. Door de aanpassing van de Wet op de ruimtelijke ordening 
en invoering van de grondexploitatiewet moet de sturingsfilosofie van de Nota 
Ruimte beter tot zijn recht komen.  
 
 

1.1.3 Agenda Vitaal Platteland 
 
De Agenda Vitaal Platteland is de uitwerking voor het platteland van de ruimtelijke 
hoofdlijnen uit de Nota Ruimte. De agenda bestaat uit twee delen: de visie en het 
Meerjarenprogramma Vitaal Platteland(MJP). De Agenda Vitaal Platteland en de 
Nota Ruimte zijn gelijktijdig verschenen. 
 
De Agenda Vitaal Platteland geeft duidelijk aan hoe de verhouding tussen de 
verschillende overheden er uitziet voor het plattelandsbeleid.  
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1 Er moet meer samenhang komen in het rijksbeleid voor het platteland door:  
- het beleid af te stemmen binnen en tussen ministeries. 
- duidelijke en uitvoerbare rijksdoelen te formuleren. 
- organisaties die bij de uitvoering zijn betrokken helderheid te geven over 

wat van hen wordt verwacht. 
- het beleid transparanter te maken, om de controle door de Tweede 

Kamer te vereenvoudigen. 
2 Het beleid moet eenvoudiger worden. Dit kan door:  

- het Rijk op hoofdlijnen te laten te sturen, zodat lokale overheden en 
andere betrokkenen op het platteland ruimte krijgen voor de uitvoering. 

- beleid van vroeger, dat nu niet meer belangrijk wordt gevonden of waar 
niet meer op wordt gestuurd, af te schaffen. 

3 Het meerjarenprogramma vormt de basis voor afspraken over de uitvoering 
van het beleid door:  
- de rijksinzet te beschrijven voor het maken van afspraken over realisatie 

van de rijksdoelen. 
- het proces te beschrijven hoe tot uitvoeringsafspraken te komen.  

4 Het meerjarenprogramma vormt de basis voor internationaal beleid:  
- de Nederlandse overheid gebruikt dit meerjarenprogramma als inzet voor 

de discussie in de Europese Unie over het Europese plattelandsbeleid en 
de Europese cofinanciering.  

 
 

1.1.4 Reconstructiewet Concentratiegebieden 
 
In de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht geldt 
een specifiek ruimtelijk beleid in het kader van de Reconstructiewet 
Concentratiegebieden. Deze wet voorziet in een ruimtelijke en integrale aanpak 
van de mest-, milieu- en veterinaire problemen. De Reconstructiewet 
Concentratiegebieden van 2002 is daarmee het kader voor een duurzaam 
ontwikkelingsperspectief voor de intensieve veehouderij, gekoppeld aan een 
vitalisering van een intensief gebruikt en kwetsbaar deel van het Nederlandse 
landelijk gebied. Het doel van de reconstructie is om niet alleen een oplossing te 
zoeken voor de intensieve veehouderij, maar ook door gebiedsgericht werken een 
vitaal en leefbaar platteland te realiseren. 
 
De vijf provincies, die deel uit maken van de concentratiegebieden Zuid- en Oost-
Nederland, dienen op grond van de Reconstructiewet reconstructieplannen op te 
stellen. Na vaststelling door Provinciale Staten worden de plannen ter goedkeuring 
aan het rijk voorgelegd. 
 
Een belangrijk instrument in de reconstructieplannen is de ruimtelijke zonering 
met drie verschillende perspectieven voor de intensieve veehouderij: 
landbouwontwikkeling, verweving en extensivering. De zonering ontmengt elkaar 
belemmerende functies en stimuleert het bereiken van doelen op meerdere 
beleidsterreinen.  
 
In paragraaf 1.2.2 ‘Reconstructieplan Achterhoek en Liemers’ wordt uitgebreider 
ingegaan op het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers. 
 

Regeling beëindiging veehouderijtakken en Ruimte voor ruimte regeling 

De Regeling beëindiging veehouderijtakken (Rbv) en de Ruimte voor ruimte (RvR) 
regeling maken deel uit van de integrale aanpak van de mestproblematiek en 
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vormen een belangrijk instrument binnen de reconstructie. De focus van het rijk 
was op de eerste plaats gericht op het uit de markt halen van 
mestproductierechten door opkoop. Daarnaast speelde de wens van rijk en 
provincies om te komen tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de 
reconstructiegebieden. Door deze beide te combineren in de Rbv ontstond er een 
win-win mogelijkheid. Op deze wijze levert de Rbv een bijdrage aan het 
wegnemen van het overschot aan dierlijke mest, stelt het ondernemers in staat op 
een sociaal verantwoorde wijze te stoppen met de betreffende intensieve 
veehouderij(tak) en komt er een oplossing voor de leegkomende stallen 
(vermindering verstening door sloop en vervangende nieuwbouw).  
 
De Rbv bestaat dus eigenlijk uit twee samenhangende delen. Ten eerste de 
opkoopregeling van verschillende rechten. Dit is de eigenlijke Rbv-regeling. 
Daarnaast de RvR-regeling, die de subsidie voor afbraak van bedrijfsgebouwen 
regelt. De RvR-regeling is alleen opengesteld voor de vijf provincies met een 
reconstructietaak. De Rbv en de RvR hangen nauw samen met elkaar.  
 
De regelingen zijn gericht op beëindiging van veehouderijbedrijven en de sloop 
van stallen. De hoofddoelstelling is dan ook om het mestoverschot terug te 
dringen. Daarnaast moet het bijdragen aan een verbetering van het aanzien en de 
kwaliteit van het landschap.  
 
De RvR-regeling maakt het voor de provincie mogelijk om de voorfinanciering van 
de sloopsubsidies terug te verdienen met de bouw van extra woningen. De sloop 
van de stallen en een vergoeding voor de restwaarde moet door de provincie 
worden opgebracht. Zij krijgen hiervoor een aantal extra te bouwen woningen 
toegewezen. Deze woningen staan los van het regulier woningcontingent en zijn in 
te zetten om de kosten van de sanering van de stallen te vergoeden.  
 
Samengevat zijn er de volgende twee onderdelen te onderscheiden: 

- de subsidie voor beëindiging van één of meer intensieve 
veehouderijtakken. (Rbv) 

- subsidie voor de afbraak van bedrijfsgebouwen. (RvR) 
 

De subsidie voor beëindiging van een veehouderijtak bestaat uit drie delen: een 
subsidie voor varkensrechten, een subsidie voor mestproductierechten en een 
subsidie voor pluimveerechten. Bij afbraak van bedrijfsgebouwen wordt een 
subsidie uitgekeerd per m2 grondoppervlakte van de af te breken 
bedrijfsgebouwen en voor een percentage van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde van die gebouwen. Daarnaast bestaat er nog een vergoeding 
als landbouwgrond wordt overgedragen aan DLG 
 
 

1.1.5 Milieuwetgeving  
 
Veel algemene regels van invloed op het milieu op het platteland komen voort uit 
de Wet milieubeheer. Daarnaast zijn er ook nog vele andere wetten en regels die 
zo hun invloed hebben op het platteland. De belangrijkste met invloed op de 
ruimtelijke inrichting en agrarische sector zijn: 
- Wet milieubeheer (Wm) en AMvB’s 
- Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
- Stankwet 
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Wet milieubeheer (Wm) en AMvB’s 

Milieuregels voor bedrijven zijn vooral gebaseerd op de Wet milieubeheer. De Wet 
milieubeheer beschermt het milieu. Volgens artikel 8.1 van de Wm is het verboden 
een bedrijf (inrichtingen in de Wm genoemd) te beginnen, uit te breiden of 
bijvoorbeeld om te vormen zonder een milieuvergunning. Het aanvragen van een 
milieuvergunning kost tijd, geld en moeite en daarom zijn er voor bepaalde 
bedrijfssectoren algemene regels. Deze algemene maatregelen van bestuur 
(AMvB) zijn gebaseerd op artikel 8.40 van de Wm en worden daarom 8.40-AMvB's 
genoemd. Dit zijn algemene milieuregels voor groepen bedrijven. Zulke besluiten 
zijn er bijvoorbeeld voor de detailhandel, voor de horeca, het 
ambachtsbedrijfsleven, garagebedrijven en voor verschillende agrarische sectoren.  
Alle bedrijven zijn vergunningplichtig. Het kan voorkomen dat de vergunning 
vervangen wordt door een AMvB. Bedrijven die onder zo'n besluit vallen, moeten 
zich melden bij het gemeentebestuur. Deze bedrijven worden dan ook wel 
‘meldingsplichtige inrichtingen' genoemd. De gemeente kan zo nodig nadere eisen 
opleggen. Als dit het geval is dan is dit aangegeven in een AMvB.  
 

Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
In 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), ofwel de ammoniakwet in 
werking getreden. De Wav is de opvolger van de Interimwet ammoniak en 
veehouderij en heeft tot doel om kwetsbare natuur extra te beschermen tegen 
ammoniak uit veehouderijen.  
 
De nieuwe regelgeving bestaat uit een algemeen emissiebeleid voor heel 
Nederland en een aanvullend zoneringsbeleid voor de kwetsbare gebieden. Wie 
een veehouderij wil beginnen of veranderen, heeft een vergunning nodig op grond 
van de Wav. Deze wet heeft alleen betrekking op de uitstoot van ammoniak uit 
dierenverblijven (stallen). De gevolgen van ammoniakemissie uit andere bronnen 
zoals mestopslag en mestverwerking worden beoordeeld aan de hand van de Wet 
Milieubeheer. 
Veebedrijven in de directe omgeving van natuurgebieden hebben vooral te maken 
met de beperkingen die de wet stelt. Deze gelden in een straal van 250 meter 
rondom verzuringgevoelige gebieden. 
 
Behalve aan een zonering moeten boeren voldoen aan algemene normen voor de 
uitstoot van ammoniak. Deze staan in het Besluit ammoniakemissie huisvesting 
veehouderijen (AMvB-huisvesting).  
 

Stankwet 

In Nederland is een algemene stankwetgeving, vastgelegd in drie 'stankrichtlijnen' 
van toepassing: de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, de 
Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 en het Cumulatierapport. Voor de 
reconstructiegebieden is er aanvullende wetgeving opgesteld. Daar geldt voor 
landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden de Wet stankemissie 
veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (verder 
aangeduid als Wsv). 
 
In de huidige stankwetgeving staan mestvarkeneenheden en vijf categorieën 
stankgevoelige objecten centraal. Bij de beoordeling van stankhinder wordt 
gekeken naar het individuele effect van een veehouderij op een stankgevoelig 
object. Categorie I is het meest stankgevoelig, zoals de bebouwde kom, 
ziekenhuizen en hotels. Categorie V is het minst stankgevoelig, een bedrijfswoning 
van een agrarisch bedrijf met vergunning voor 50 of meer mestvarkeneenheden. 
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Als vrijgekomen agrarische bebouwing wordt gebruikt voor niet-agrarische 
bedrijvigheid of voor wonen kan dat betekenen dat de blijvende buurman-
veehouder vanwege de stankwetgeving beperkt wordt in zijn 
uitbreidingsmogelijkheden. In het verleden gingen gemeenten en provincies 
daarom vaak niet akkoord met functiewijziging. Voor de reconstructiegebieden, 
waar deze problematiek het sterkst speelt, geldt na vaststelling van de 
reconstructieplannen met de huidige aangepaste stankwetgeving een soepeler 
regime. Het betekent onder meer dat voor stoppende boerderijen die gebruikt 
gaan worden als woonhuis het 'agrarische' beschermingsniveau gehandhaafd blijft, 
waardoor de buurman dus niet in de problemen komt. Voor de rest van Nederland 
(de niet-reconstructiegebieden) blijft de huidige algemene stankwetgeving 
voorlopig gehandhaafd totdat er nieuwe wetgeving ingevoerd is. 
 
In de toekomst zal voor heel Nederland één nieuwe wet gaan gelden, de Wet 
geurhinder en veehouderij. Op 10 februari 2006 is deze wet naar de Kamer 
gestuurd en de verwachting is dat deze in het tweede kwartaal 2006 in werking zal 
treden. Het is de bedoeling dat de specifieke regeling voor de 
reconstructiegebieden (Wsv) in deze nieuwe wet zal opgaan.  
 
Belangrijke inhoudelijke wijziging in de wet is dat onderscheid wordt gemaakt 
tussen maximaal toegestane geurbelasting binnen en buiten de bebouwde kom en 
concentratie en niet-concentratiegebieden. Daarnaast mogen gemeenten de 
normen variëren. Gemeenten kunnen naar beneden en naar boven afwijken. 
Uitgangspunten bij de nieuwe wet zijn dat aan de ene kant de 
uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderijsector niet in gevaar komen, maar 
ook dat burgers optimaal tegen geurhinder worden beschermd.  
 
De Wet Geurhinder en Veehouderij gaat ook regelen hoe om te gaan met 
voormalige agrarische bedrijfswoningen. Stopt momenteel een veehouder met 
boeren, dan krijgt de voormalige bedrijfswoning automatisch de status van 
gewone ‘burgerwoning’ met het bijbehorende recht op zo min mogelijk 
stankoverlast. Met als consequentie dat de andere boerenbedrijven in de buurt van 
deze woning rekening moeten houden met de stankoverlast die ze veroorzaken. 
Ook hier geeft de nieuwe wet ruimte voor maatwerk. De gemeente mag zelf 
bepalen welke ‘bescherming’ de voormalige bedrijfswoning moet krijgen; die van 
een burgerwoning of van een bedrijfswoning. 
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1.2 Belangrijkste provinciaal beleid en regelgeving 
 
Op provinciaal niveau is het streekplan een van de belangrijkste beleidskaders. 
Het streekplan geeft de beleidskaders aan voor ruimtelijke ontwikkeling. De 
reconstructie vormgegeven in een aantal reconstructieplannen is een ander 
belangrijk beleidskader voor het provinciaal ruimtelijk plattelandsbeleid. 
 

1.2.1  Steekplan Gelderland 2005 8  
 
Het voornaamste beleid en regelgeving omtrent functieverandering van 
vrijkomende agrarische bebouwing op provinciaal niveau is weergegeven in het 
‘Streekplan Gelderland 2005’. 
 
Een streekplan beschrijft wat er met de ruimte in de provincie mag gebeuren. Zo 
staat er in het streekplan onder meer waar steden en dorpen kunnen groeien en 
waar ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie. Provincies zijn niet geheel vrij 
de beschikbare ruimte in te vullen. Het Streekplan borduurt voort op landelijk 
beleid, zoals de Nota Ruimte. Maar ook de reconstructie-uitgangspunten zijn in het 
streekplan opgenomen. 
 
In het Streekplan Gelderland wordt uitgebreid stilgestaan bij functieveranderingen 
in het buitengebied van vrijkomende agrarische bebouwing. De provincie geeft 
hiermee het belang aan voor een goede invulling van vrijkomende agrarische 
bebouwing en het stimuleren van ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied. 
 

Provinciale ruimtelijke hoofdstructuur 

De Provincie maakt in het ruimtelijk beleid een onderscheid tussen het 
groenblauwe raamwerk met daarin de ecologische hoofdstructuur, het 
multifunctionele gebied en het rode raamwerk met daarin de 
landbouwontwikkelingsgebieden.  
 

Het rode raamwerk 
Enerzijds heeft de provinciaal ruimtelijke hoofdstructuur betrekking op de 
‘hoogdynamische’ functies samenhangend met de hoofdinfrastructuur en 
intensieve vormen van ruimtegebruik zoals stedelijke functies, intensieve vormen 
van recreatie, met stedelijke ontwikkeling samenhangende groenontwikkeling en 
intensieve agrarische teelten. Dit deel van de provinciale ruimtelijke 
hoofdstructuur wordt in de beleidskaart met overwegend ‘rode’ tinten aangeduid: 
het rode raamwerk. 
 
Het groenblauwe raamwerk 
Anderzijds heeft de provinciaal ruimtelijke hoofdstructuur betrekking op functies 
en kwaliteiten die afhankelijk zijn van een lage ruimtelijke dynamiek. De gebieden 
waar deze functies zijn geconcentreerd zijn kwetsbaar voor intensieve vormen van 
ruimtegebruik. Deze gebieden zijn de ecologische hoofdstructuur en waardevolle 
open gebieden, en de gebieden waar meer ruimte voor water moet worden 
gecreëerd. Het provinciaal planologisch beleid is gericht op het vrijwaren van deze 
gebieden van intensieve gebruiksvormen. 
 
 

                                                 
8  Streekplan Gelderland 2005, vastgesteld door PS op 29 juni 2005, inwerking getreden op 20 

september 2005. 
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Het multifunctioneel gebied 
Het multifunctioneel gebied beslaat het grootste deel van de provincie. Dit gebied 
omvat de steden, dorpen, buurtschappen buiten de provinciaal ruimtelijke 
hoofdstructuur, waardevolle landschappen en het multifunctioneel platteland. In 
het provinciaal planologisch beleid wordt op deze gebieden geen expliciete 
provinciale sturing gericht. 
 
Provinciale doelen inzake hergebruik 

Door nieuwe functies in bebouwing onder te brengen die zijn functie heeft 
verloren, ziet de provincie mogelijkheden om de leefbaarheid, vitaliteit en de 
ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied een nieuwe impuls geven. 
 
Het provinciaal ruimtelijk beleid inzake functieverandering van gebouwen in het 
buitengebied, dient de volgende doelen:  

1.  Land- en tuinbouwbedrijven de mogelijkheid geven niet-agrarische 
nevenfuncties te vervullen;  

2.  De behoefte aan landelijk wonen en in tweede instantie werken 
accommoderen in vrijgekomen gebouwen in het landelijk gebied. Hiermee 
kan een impuls worden gegeven aan de leefbaarheid en vitaliteit van het 
landelijk gebied;  

3.  Niet-agrarische bedrijvigheid die gebonden is aan de kwaliteiten en de 
functies van dat buitengebied ruimte bieden;  

4.  Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door vrijgekomen gebouwen te 
hergebruiken en door per bouwperceel waar functieverandering plaatsvindt 
de resterende vrijgekomen gebouwen te slopen. 

 

Verevening 
De provincie acht het belang van een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van 
het buitengebied zodanig dat zij bij toepassing van functieverandering aandringt 
bij gemeenten op toepassing van een vorm van verevening. Uitgangspunt daarbij 
is dat door de initiatiefnemer wordt bijgedragen aan de verbetering van de 
omgevingskwaliteit en publieke functies van het buitengebied. Hoewel de provincie 
op gebiedsniveau thans nog geen mogelijkheden aanwezig acht, kan de ruimtelijke 
kwaliteit op locatieniveau worden verbeterd door sloop van overtollige bebouwing, 
verkleining van het bouwvlak en herbestemming van het vrijkomende deel met 
een ‘groene’ bestemming, maatregelen ter verbetering van de openbare 
toegankelijkheid van het buitengebied, maatregelen ter verbetering van de 
waterhuishouding en uitvoeringsmaatregelen als gevolg van een 
beeldkwaliteitsplan, waaronder groenvoorzieningen en realisering 
natuurelementen. 
 
Zodra nieuwe wet- en regelgeving het mogelijk maakt om door middel van 
exploitatieovereenkomsten op gebiedsniveau ontwikkelingsbijdragen overeen te 
komen, kan dat betekenen dat er dan verhoudingsgewijs meer maatregelen op 
gebiedsniveau aan de orde zijn. 
 

Algemene voorwaarden voor hergebruik  
Het Streekplan stelt een aantal algemene voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden bij hergebruik. 
 Functieverandering is alleen van toepassing op fysiek bestaande, legale 

vrijgekomen (en ook vrijkomende) gebouwen die gelegen zijn in het 
buitengebied;  
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 De functieverandering van gebouwen wordt geëffectueerd door 
bestemmingswijziging van het gehele voormalige bouwperceel en verkleining 
van het bouwvlak;  

 Met functieverandering van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied wordt 
de bedrijfsontwikkeling van agrarische bedrijven in de omgeving niet 
belemmerd;  

 Functieverandering van vrijgekomen gebouwen mag niet leiden tot 
knelpunten in de verkeersafwikkeling;  

 Met beeldkwaliteitsplannen wordt door de gemeenten de verschijningsvorm 
van de functieveranderingen afgestemd op de omgeving;  

 Overtollige bebouwing wordt gesloopt met uitzondering van monumentale en 
karakteristieke gebouwen;  

 Bij verplaatsing van glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden 
en het verplaatsen van veehouderijen, gelegen in het groen blauwe 
raamwerk of extensiveringgebied, kan worden afgeweken van de algemene 
voorwaarden. 

 

Soorten hergebruik 
De provincie maakt een onderscheid tussen enerzijds:  

- functieverandering naar wonen 
- functieverandering naar werken 

 

Functieverandering naar wonen 
Bij functieverandering naar wonen kan hergebruik van de aanwezige gebouwen 
met meerdere wooneenheden plaatsvinden, waarbij deze zoveel mogelijk komen 
in één gebouw, en hoogstens in twee gebouwen die bij elkaar staan. 
 
Er wordt daarbij uitgegaan van een reductie van ten minste 50% van de 
bebouwing (alle opstallen exclusief de bedrijfswoning) per bestemmingswijziging. 
De gebouwen die niet voor wonen en bijgebouw worden gebruikt, dienen te 
worden gesloopt. Als hergebruik van de aanwezige gebouwen voor wonen niet 
mogelijk is, kan na sloop van alle bedrijfsgebouwen vervangende nieuwbouw 
plaatsvinden in de vorm van meerdere wooneenheden in één gebouw, met een 
omvang van maximaal 50% van de gesloopte bebouwing.  
 

Functieverandering naar werken 
Daarnaast is de provincie van oordeel dat ook niet-agrarische werkfuncties in het 
buitengebied de vitaliteit van het landelijk gebied ondersteunen. De provincie wil 
daarom functieverandering van vrijgekomen gebouwen naar kleinschalige vormen 
van niet agrarische bedrijvigheid mogelijk maken. Voor niet agrarische 
bedrijvigheid wordt een maximum gehanteerd van 500 m2 vloeroppervlak per 
locatie, waarbij de resterende vrijgekomen gebouwen worden gesloopt. Naast de 
algemene voorwaarden geldt dat er geen detailhandel mogelijk is, dat er geen 
aanzienlijke verkeersaantrekkende werking optreedt en dat buitenopslag niet is 
toegestaan. Vervangende nieuwbouw is niet mogelijk. 
 

Koppeling aan gebiedsfunctie 
Niet-agrarische bedrijvigheid kan effect hebben op de wezenlijke waarden en 
kenmerken van de omgeving. In het groenblauwe raamwerk staat daarom 
functieverandering naar gebiedsgebonden functies voorop (natuurbeheer en 
extensieve (verblijfs)recreatie). In multifunctioneel gebied zijn meer functies 
mogelijk. 
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Nevenfuncties op bestaande bedrijven 
De provincie acht het mogelijk om voor agrarische bedrijven in 
bestemmingsplannen te regelen dat bij recht maximaal 25% van het bebouwd 
oppervlak tot een maximum van 350 m2 van de bedrijfsgebouwen te gebruiken is 
voor niet agrarische nevenfuncties, waarbij als randvoorwaarde geldt dat de 
nevenfunctie qua oppervlak en inkomensvorming ondergeschikt moet blijven aan 
de hoofdfunctie. Verevening behoeft in dit geval niet plaats te vinden. Wel gelden 
als voorwaarden dat er geen detailhandel plaatsvindt, er geen aanzienlijke 
verkeersaantrekkende werking optreedt en geen sprake is van buitenopslag. 
 

Regionale beleidsinvulling 
De provincie geeft aan dat van de door haar gehanteerde maatvoering kan worden 
afgeweken, mits passend in een door Gedeputeerde Staten geaccordeerde 
regionale beleidsinvulling voor functieverandering. Hiervoor gelden de volgende 
voorwaarden:  
 De hierboven (beschreven) doelstellingen, definitie van functieverandering en 

algemene randvoorwaarden zijn uitgangspunten voor de regionale invulling;  
 De beleidsinvulling dient een genormeerd kader te bieden wat betreft de 

vereveningsaanpak, dat door gemeenten kan worden doorvertaald in 
bestemmingsplanvoorschriften (maatvoering, slooppercentages etc.);  

 Er kan gemotiveerd worden afgeweken van de normen en maten mits 
ruimere maten gepaard gaan met meer sloop of andere verevening, 
eventueel via een gedifferentieerde benadering. Hergebruik moet het 
vertrekpunt zijn. Als in uitzonderingssituaties vervangende nieuwbouw voor 
wonen of voor wonen in combinatie met kleinschalig werken aan de orde is, 
kunnen andere kwaliteitseisen of vereveningscondities aan de orde zijn dan 
bij hergebruik. Als relatief weinig sloop mogelijk is, kunnen de andere 
kwaliteitseisen hoger worden gesteld;  

 Ook inperking van het Streekplanbeleid is mogelijk, bijvoorbeeld door een 
maximum aantal wooneenheden te bepalen;  

 Het beleid voor functieverandering naar wonen moet passen binnen de 
uitgangspunten van het kwalitatief woonprogramma;  

 Het regionale beleid moet in ieder geval rekening houden met de 
omgevingskwaliteiten door te differentiëren naar het groenblauwe raamwerk, 
multifunctioneel gebied en de waardevolle landschappen;  

 De regio dient rekening te houden met het kwaliteitsbeeld van de regio en de 
aangegeven kernkwaliteiten van de waardevolle landschappen;  

 In de uitwerking van de regionale beleidsinvulling dient aangegeven te 
worden op grond van welke natuur- en/of landschapsplannen er 
vereveningsmaatregelen kunnen worden overeengekomen;  

 Aangegeven moet worden voor welke vormen van functieverandering 
provinciale instemming niet meer nodig wordt geacht. 

 
Op het moment van schrijven zijn de gezamenlijke samenwerkende gemeente in 
de regio Achterhoek bezig met het opstellen van de regionale beleidsinvulling voor 
functieverandering. Meer hierover is te vinden in paragraaf 7.1.7. 
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1.2.2 Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
 
In Gelderland zijn drie reconstructiegebieden: 

- Achterhoek en Liemers 
- Veluwe 
- Gelderse Vallei/Utrecht-Oost 

 
Het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers is bedoeld om een belangrijke 
impuls te geven aan landbouw, natuur, water en landschap. Functies in het 
buitengebied die elkaar niet verdragen, worden door de reconstructie ruimtelijk 
van elkaar gescheiden. Het reconstructiebeleid heeft directe invloed op het 
provinciale Streekplan en op de gemeentelijke bestemmingsplannen. Voor de 
Achterhoek heeft het reconstructieplan ruimtelijk vooral gevolgen voor de zonering 
van de intensieve veehouderij.  
In het Reconstructieplan zijn zones aangegeven, waarin nieuwvestiging, 
hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderijbedrijven mogelijk is. Het 
plan verdeelt de Achterhoek en Liemers in drie zones:  

- Extensiveringsgebieden  
- Verwevingsgebieden (al dan niet met ontwikkelingslocaties)  
- Landbouwontwikkelingsgebieden 

 
In extensiveringsgebieden heeft de natuur het primaat. Intensieve veehouderij zit 
daar op slot. In landbouwontwikkelingsgebieden ligt het primaat bij de landbouw. 
Het is bij uitstek de vestigingsplaats voor de intensieve veehouderij. 
Verwevingsgebied is het gebied, waar meer ontwikkelingen mogelijk zijn. 
Gemeenten kunnen in die gebieden ook ontwikkelingslocaties voor de intensieve 

Kaart met Reconstructiezonering van Beltrum en de omgeving. 
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veehouderij aanwijzen indien de locatie aan de in het reconstructieplan genoemde 
voorwaarden voldoet. 
 
Gemeenten zijn verplicht hun bestemmingsplannen aan het Reconstructieplan aan 
te passen. Ook binnen het nieuwe Streekplan Gelderland 2005 zijn de 
uitgangspunten van de reconstructieplannen opgenomen.  
 
Artikel 27 van de Reconstructiewet biedt de mogelijkheid om in het 
reconstructieplan gebieden aan te wijzen waar het planologisch regime van het 
geldend bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk opzij wordt gezet. De onderdelen 
waarvoor deze directe doorwerking gewenst is, moeten als zodanig worden 
benoemd en begrensd in het reconstructieplan, zodat tot op perceelsniveau te zien 
is waar deze doorwerking van toepassing is. Het reconstructieplan geldt dan voor 
die onderdelen als voorbereidingsbesluit (artikel 27, lid 1 van de 
Reconstructiewet). Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 21 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, zij het dat het voorbereidingsbesluit ingevolge de 
Reconstructiewet niet gebonden is aan de reguliere termijn van een jaar. De 
werking van het geldende bestemmingsplan is als gevolg hiervan niet meer 
volledig; er ontstaat namelijk een aanhoudingsplicht voor aanvragen om 
bouwvergunning. Het reconstructieplan kan voor aangewezen delen ook gelden als 
vrijstelling als bedoeld in artikel 19 WRO. 
 
Beleid voor functieverandering van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, 
niet-agrarische bedrijvigheid en nevenfuncties wordt in het Reconstructieplan nog 
niet gegeven. Wel wordt er al vast een eerste richting aangegeven welke kant het 
beleid op moet. In het nieuwe Streekplan Gelderland 2005 is dit beleid verder 
uitgewerkt.  
 
 
 
 
 
De grote lijnen van het ruimtelijk beleid in Nederland worden uitgezet in de Nota 
Ruimte. Het Streekplan Gelderland 2005 is het eerste streekplan in Nederland 
dat is opgesteld aan de hand van de Nota Ruimte. 
 
Het Streekplan Gelderland 2005 is een belangrijk instrument bij invulling van de 
ruimte in Gelderland. Beleid en wetgeving van bovenaf is verwerkt in het 
Streekplan. Daarnaast heeft ook het Reconstructieplan invloed op de gemeente 
Berkelland en het gebied rondom Beltrum. De provincie ziet functieverandering 
van VAB’s als een belangrijke bijdrage voor de leefbaarheid, vitaliteit en de 
ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. 
De Nota Ruimte, het streekplan en het reconstructieplan vormen het 
belangrijkste beleidskader voor dit onderzoek.  
 
Naast het beleidskader is er ook het wettelijk kader. Dit is op te delen in 
ruimtelijk wetgeving en milieuwetgeving. 
De huidige WRO wordt binnenkort vervangen door de nieuwe Wro, en is het 
belangrijkste instrument van de ruimtelijke wetgeving. Met de nieuwe Wro 
moeten overheden meer instrumenten krijgen en worden procedures verkort. 
Die nieuwe Wro moet vooral overzichtelijker en gemakkelijker worden. 

1.3 CONCLUSIE HOOFDSTUK 1 
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De ruimtelijke wetgeving biedt bescherming en rechtszekerheid voor functies, 
maar bied ook ontwikkelingsmogelijkheden. De milieuwetgeving is vooral een 
wetgeving die functies beschermd. 
 
In het algemeen valt op te maken dat er een verruiming en versoepeling aan het 
optreden is in het beleid en de wet- en regelgeving. Dit is ingezet met de komst 
van de Nota Ruimte met als motto, ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. De 
Provincie heeft daarop het Streekplan aangepast, waarin getracht wordt ruimte 
te geven en beleid nog meer te decentraliseren door o.a. regio’s regionale 
beleidsinvullingen te laten maken. Uiteindelijk kunnen de gemeenten het beleid 
verder gebiedsspecifiek maken voor hun eigen grondgebied en gaan toepassen 
in de praktijk.  
Dit hele veranderingsproces van beleid en wet- en regelgeving duurt echter wel 
een aantal jaren. Op dit moment wordt er hard door regio’s gewerkt aan de 
regionale beleidsinvullingen. Daarna moet dit doorvertaald worden in 
gemeentelijk beleid en dienen de bestemmingsplannen daarop aangepast te 
worden. 
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In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksgebied uiteengezet. Hoe moet het 
onderzoeksgebied gezien worden en waar speelt het onderzoek zich precies af. 
Daarnaast wordt de totstandkoming van de voorbeeldcasussen behandeld.  
 

2.1 Het onderzoeksgebied 
 
Om het onderzoek naar verandering in wetgeving en beleid voor 
functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing, stimulering van 
nevenfuncties en nieuwe economische dragers praktisch en overzichtelijk te 
maken, is er voor gekozen om dit te doen aan de hand van een soort 
praktijkgebied. Na overleg met de VKK Gelderland en de gemeente Berkelland is 
besloten om het buitengebied rondom Beltrum te kiezen als onderzoeksgebied, en 
de gemeente Berkelland in dit onderzoek als voorbeeld te gebruiken voor beleid, 
regelgeving en organisatie. Het gebied vormt hiermee een soort uitgangspunt voor 
het onderzoek. De actoren die voor dit onderzoek benaderd zijn, hebben allen een 
relatie met het gebied.   

 
De gemeente Berkelland is 26.000 ha groot, heeft ongeveer 45.000 inwoners en 
telt 20.000 arbeidsplaatsen. In de gemeente staan 17.500 woningen, 1.750 
bedrijven, 1.250 agrarische bedrijven en ongeveer 50 campings en hotels.  

 

HOOFDSTUK 2 
Toelichting op onderzoeksgebied en onderzoeksmethode 

Kaart ligging Beltrum. 



   
Afstudeerscriptie - Ruimte voor plattelandsontwikkeling 

28 

 
Beltrum is een kerkdorp gelegen in de, na herindeling, nieuwe gemeente 
Berkelland. Het dorp kent een inwonertal van in totaal 3109, waarvan in de 
bebouwde kom 1371 inwoners en het buitengebied 1738 inwoners. 
Het buitengebied kent de volgende "buurtschappen": Lintvelde, Avest, Beltrumse 
veld en Voor-Beltrum. 
 
Het gebied rondom Beltrum wordt gekenmerkt als een met name agrarisch gebied. 
Het gebied wordt in de reconstructie genoemd als verwevingsgebied met 
ontwikkelingslocaties. Ten zuidoosten van Beltrum ligt een 
landbouwontwikkelingsgebied en het gebied direct rondom de kern zelf is 
aangewezen als verwevingsgebied. Binnen het Streekplan Gelderland 2005 wordt 
het gebied aangeduid als multifunctioneel gebied. 
 

2.2  Gemeentelijk beleid 
 
De gemeente Berkelland hanteert op dit moment nog geen specifiek eigen 
functieveranderingsbeleid in het buitengebied. Aanvragen voor functieverandering 
worden getoetst op het algemene generieke beleid uit het Streekplan. Mede 
vanwege de gemeentelijke herindeling is de gemeente nog niet toegekomen aan 
het doorvoeren van een eigen gebiedsspecifiek beleid voor functieverandering en 
nevenfuncties in het buitengebied. Wel zijn de gezamenlijke samenwerkende 
gemeenten verenigd in de regio Achterhoek bezig met het uitwerken van een 
regionale beleidsinvulling ten aanzien van functieverandering. Deze regionale 
beleidsinvulling is een uitwerking van het Streekplanbeleid. De gemeenten in de 
regio Achterhoek willen met de beleidsuitwerking meer mogelijkheden voor 
ontwikkelingen in het buitengebied creëren en meer ruimte geven aan de 
gemeente om met maatwerkoplossingen te werken.  
 
In de toekomst gaat de gemeente Berkelland meer gebiedsgerichter werken. Er 
wordt dan een vertaling gemaakt van het beleid uit het Streekplan en het 
regiobeleid. Het beleid zal dan in een gebiedsproces gebiedsspecifiek worden 
gemaakt. De gebiedsvisie, structuurvisie en het landschapsontwikkelingsplan met 
bijbehorende uitvoeringsprogramma’s en bestemmingsplannen zullen dan 
samengevoegd worden tot één geheel. Er zal dan een overzichtelijker beleid 
ontstaan waarin alle verschillende beleidsinvalshoeken zijn verwerkt.  
 
Zolang het regionale functieveranderingsbeleid nog niet van kracht is en de 
doorvertaling naar het gemeentelijke beleid en organisatie niet is gemaakt, 
worden verzoeken voor functieverandering en nevenfuncties in het buitengebied 
behandeld volgens het beleid uit het Streekplan. In de praktijk betekent dit dat er 
initiatieven zijn die op basis van het Streekplan nu nog niet mogelijk zijn, maar in 
de toekomst wellicht wel mogelijk zijn wanneer het regionale 
functieveranderingsbeleid van kracht is. Voor de initiatiefnemers is het dan ook 
van belang dat de doorvertaling van het Streekplan en de inwerkingtreding van 
het regiobeleid zo snel mogelijk gebeurt.  
 
Op dit moment is het ‘Bestemmingsplan buitengebied Eibergen’ van toepassing op 
het gebied rondom Beltrum. Dit bestemmingsplan dateert van 1995. Tegelijk met 
het gebiedsproces zal ook het bestemmingsplan herzien en aangepast worden. 
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2.3 Het toekomstbeeld van het gebied 
 
De Raad van Overleg Beltrum is de naam van de dorpsraad van Beltrum en 
omgeving. De Raad van Overleg Beltrum heeft met behulp van de dorpsbewoners 
twee dorpsnota’s opgesteld. Het Dorpsplan Beltrum en de Ruimtelijke visie 
inwoners Beltrum. 
 
In het ‘Dorpsplan Beltrum’ en het vervolg daarop, de ‘Ruimtelijke visie inwoners 
Beltrum’ zijn de wensen van de bevolking van Beltrum vastgelegd. De rapporten 
dienen als leidraad voor de ruimtelijke inrichting van Beltrum en haar omgeving 
voor te toekomst.  
 
In deze rapporten komen een aantal aandachtspunten en ideeën voor het 
buitengebied van Beltrum naar voren. 

 De landbouw is van oudsher de belangrijkste economische drager in Beltrum. 
Het dorp en haar omgeving zijn gevormd door de landbouw. Er wordt 
verzocht een agrariërvriendelijk beleid te voeren. 

 Belemmeringen voor nieuwe functies in voormalige agrarische gebouwen en 
het opzetten van een neventak moeten worden weggenomen door gemeente 
en provincie.  

 Niet agrarische bedrijfsvoering toestaan in voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen, mits dit inpandig gebeurt. Om bestaande karakteristieke 
bebouwing te behouden moet het mogelijk zijn om boerderijen geschikt te 
maken voor bewoning. 

 De planologische bestemmingen binnen bestemmingsplan buitengebied 
harmoniseren zodat er geen conflict meer bestaat tussen agrarische en niet-
agrarische bestemming en agrariërs hier dus geen hinder meer van 
ondervinden.  

 Andere functies dan agrarisch, mogen de agrarische functie niet hinderen. Zo 
moet kleinschalig recreatief gebruik mogelijk zijn dat mogelijkheden tot 
nevendiensten kan bieden. 

 Bij stoppende agrariërs moet de agrarische bestemming behouden blijven 
zodat de blijvende agrariërs minder hinder zullen ondervinden bij het 
aanvragen van een eventuele nieuwe milieuvergunning. 

 De Raad van Overleg gaat samen met LTO Noord en de gemeente een 
inventarisatie verrichten naar de behoefte van woningsplitsing in het 
buitengebied. Naar aanleiding van deze inventarisatie gaat de Raad van 
Overleg met LTO Noord, gemeente, het Plattelandshuis en de VKK Gelderland 
voorstellen opstellen om bestaande regelgeving rond woningsplitsing in het 
buitengebied aan te passen. 

 De entrees en het buitenaanzicht van het dorp dienen te worden verfraaid en 
er moet meer groen in en om het dorp komen. 

 Een belangrijke voorwaarde voor bedrijvigheid in het buitengebied is een 
goede landschappelijke inpassing. Er moet zoveel mogelijk gebruik worden 
gemaakt van streekeigen kenmerken. 
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2.4  De totstandkoming van de voorbeeldcasussen 
 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een drietal voorbeeldcasussen om 
een beeld te geven hoe in de praktijk een functieveranderingsproces voor 
vrijkomende bebouwing of nevenfuncties verloopt. Om tot deze drie 
voorbeeldcasussen te komen is er eerst gezocht naar interessante activiteiten in 
het gebied rondom Beltrum. Hiervoor is de Raad van Overleg Beltrum 
geraadpleegd en is er zelfstandig verder gezocht naar nog meer interessante 
activiteiten in het gebied. Interessante activiteiten zijn bijvoorbeeld agrariërs die 
willen uitbreiden, een ondernemer die een pannenkoekenhuis wil opzetten of een 
burger die zijn woning wil splitsen. Deze zijn weergegeven op onderstaande kaart.  

 
Daarna is gekeken naar de geschiktheid van de interessante activiteiten voor het 
onderzoek, en of ze te gebruiken zijn als voorbeeldcasus. Hiervoor was het van 
belang dat het proces rondom de totstandkoming van de activiteit in een 
vergevorderd stadium was of reeds was afgerond, om zodoende een geheel beeld 
van een functieveranderingsproces te kunnen schetsen. Daarbij was het ook van 
belang dat activiteiten actueel zijn, er voldoende relevante informatie aanwezig is 
en of de activiteiten afkomstig zijn uit verschillende invalshoeken. 

Kaart met interessante activiteiten van functieverandering rondom Beltrum 



   
Afstudeerscriptie - Ruimte voor plattelandsontwikkeling 

31 

 
Uit alle interessante activiteiten die in kaart zijn gebracht, zijn twee activiteiten 
geschikt bevonden om te gebruiken als voorbeeldcasus. Naast deze twee 
voorbeeldcasussen is er ook nog een interessante voorbeeldcasus aangedragen 
door de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel & Slinge.  
 
De uiteindelijke drie voorbeeldcasussen worden in het volgende hoofdstuk gebruikt 
om de problematiek bij functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing 
en nevenfuncties inzichtelijk te maken en een algemeen beeld te schetsen van 
functieveranderingsprocessen. 
 
De drie voorbeeldcasussen zijn vooral bedoeld om inzicht te verkrijgen in de 
praktijk van functieveranderingsprocessen. Maar er komen uit de 
voorbeeldcasussen ook ergernissen en knelpunten naar voren (Hoofdstuk 3). 
Verderop in het onderzoek komen uit de gesprekken met de betrokken actoren 
(Hoofdstuk 4) nog meer knelpunten en ergernissen naar voren. In Hoofdstuk 5 
vindt er een analyse van alle ergernissen en knelpunten plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
Het onderzoeksgebied is niet een onderzoeksgebied in de klassieke zin van het 
woord. Het onderzoeksgebied dient als voorbeeldgebied voor het praktijkgedeelte 
van het onderzoek.  
 
De gemeente Berkelland is een agrarische getinte gemeente. Beltrum is gelegen 
in een grotendeels agrarisch gebied. Dit blijkt ook uit de ligging van een 
verwevingsgebied met ontwikkelingslocaties en een landbouwontwikkelings-
gebied in de directe omgeving van de kern Beltrum.  
 
De gemeente Berkelland heeft geen specifiek functieveranderingsbeleid. Hiervoor 
wordt vooralsnog het generieke beleid uit het Streekplan Gelderland 2005 
gebruikt. De regio Achterhoek is bezig met een uitwerking van het generieke 
beleid van het Streekplan. Deze regio-uitwerking moet toegespitst zijn op de 
wensen van de regio en moet in 2006 van kracht worden. Deze regio-uitwerking 
moet een verruiming worden van de mogelijkheden die het Streekplan bied.  
 
De gemeente Berkelland is op dit moment een overstap aan het maken naar nog 
meer gebiedsgericht werken. Het ruimtelijk beleid in de gemeente zal de 
komende jaren zoveel mogelijk samengevoegd worden en gebiedsspecifiek 
worden gemaakt. Daarnaast zullen ook de bestemmingsplannen buitengebied 
worden herzien. 
 
 
 

2.5 CONCLUSIE HOOFDSTUK 2 
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Om verder in te gaan op de exacte problematiek die speelt bij functieverandering 
van vrijkomende agrarische bebouwing, nevenfuncties en realisatie van nieuwe 
economische dragers wordt in dit hoofdstuk de problematiek toegelicht aan de 
hand van een aantal voorbeeldcasussen. Het betreft realistische situaties, 
gebaseerd op daadwerkelijke of verwachte conflictsituaties. Per voorbeeldcasus 
wordt beschreven wat de belangrijkste knelpunten zijn, maar ook wat de 
ergernissen (ergernissen zijn irritaties die uiteindelijk tot ontevredenheid kunnen 
leiden) van de betrokkenen tot het proces zijn. Er wordt bekeken welke invloed de 
voorgenomen activiteit heeft op de omgeving. Daarnaast wordt een eerste stap 
gezet in welke richting de oplossing ten aanzien van de knelpunten gezocht moet 
worden. 
 
Twee voorbeeldcasussen zijn erg actueel en spelen plaats gedurende dit 
onderzoek. Een andere is aangedragen door een belangenorganisatie uit het 
gebied. Het betreft een typerende voorbeeldcasus waaraan de afgelopen tijd 
gewerkt is. Uiteindelijke is gekozen voor de volgende drie voorbeeldcasussen: 
- Realisatie buitenschoolse kinderopvang 
- Uitbreiding recreatieboerderij Erve 't Byvanck 
- Landschapsontwikkeling Kremers 
 
Voor de voorbeeldcasussen rondom Beltrum is het ‘Bestemmingsplan buitengebied 
Eibergen’ van toepassing. Verder is het algemene beleid en de regelgeving 
beschreven in hoofdstuk 1 van toepassing.  
 
Aan het eind van het hoofdstuk worden de ergernissen en knelpunten op een rij 
gezet en conclusies getrokken.  
 

3.1  Voorbeeldcasus: Realisatie buitenschoolse kinderopvang 
 
Algemeen 

Er zijn verschillende soorten zorg op het platteland te onderscheiden. Zo zijn er 
zorgboerderijen voor ouderen, gehandicapten of mensen met psychiatrische 
problemen. Ook komen er steeds meer locaties in het buitengebied voor 
kinderdagopvang. 
 

Voor een zorgboerderij of kinderopvang in het buitengebied zijn diverse situaties 
mogelijk: 
1. Het agrarisch bedrijf blijft functioneren (nevenfunctie) 
2. Het agrarisch bedrijf stopt (hoofdfunctie) 
3. Er wordt invulling gegeven aan een leegstaande locatie 
4. Er wordt geheel nieuw gebouwd 
  
 
Deze vier opties zijn op zich weer onder te verdelen in verschillende soorten zorg: 

- zorgboerderij of kinderopvang met dagbesteding 
- zorgboerderij of kinderopvang met logeeropvang 
- zorgboerderij of kinderopvang met woonvoorziening 

 

HOOFDSTUK 3 
De voorbeeldcasussen 
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Zorg en persoonlijke dienstverlening worden in het Streekplan Gelderland 2005 
aangeduid als belangrijke nieuwe economische dragers voor de regio Achterhoek. 
Daarbij stelt het Streekplan dat gedacht moet worden aan zorg, waarbij recreatie 
en lichamelijke verzorging in bijvoorbeeld kuuroorden, beautyfarms of zorghotels 
worden gecombineerd. Ook de regionale beleidsinvulling van de samenwerkende 
gemeenten in de Achterhoek zet in op ruime mogelijkheden voor zorg. 
 

De situatie 

De locatie is gelegen aan de Severtweg 6. Het 
betreft een voormalig gemengd agrarisch bedrijf in 
het buitengebied op circa 500 meter ten 
zuidwesten van de kern Beltrum. Het perceel heeft 
een omvang van 3,73 hectare en behoort toe tot 
het multifunctioneel gebied en valt daarnaast in de 
verwevingszone in het kader van de reconstructie. 
Op het bedrijf is al enkele jaren geen sprake meer 
van agrarische bedrijvigheid. In het 
bestemmingsplan buitengebied staat het echter 
nog als agrarisch gebied aangegeven. In het kader 
van de RBV regeling9, 2e tranche, is de meeste 
overtollige bebouwing reeds gesloopt (ca. 300m2).  
 
Op dit moment bestaat het perceel nog uit de 
volgende segmenten: (zie kaart hiernaast)  
1) Voorhuis (bewoond) 
2) Achterhuis (leegstaand) 
 Voorhuis en achterhuis vormen samen één geheel. 
3) Melkveestal (leegstaand) 
4) Open schuur inclusief garage (alleen garage in gebruik) 
 

De voormalige melkveestal wil men 
verbouwen tot kinderdagopvang. Mocht dit 
teveel obstakels met zich meebrengen, dan 
is het achterhuis mogelijk een alternatief. 
Het voor- en achterhuis mogen niet gesloopt 
worden i.v.m. monumentale waarden. De 
open schuur incl. garage wordt gebruikt voor 
opslag door de bewoners van het voorhuis. 
Dit zijn de heer en mevrouw Hofman. De 
initiatiefnemers van de kinderdagopvang zijn 
de dochters Esther en Judith Hofman. Judith 
Hofman woont tegenover het ouderlijk huis, 
dat op de kaart rechtsonder is te zien.  

 
Stankcirkels of milieuvergunningen van omliggende bedrijven vormen voor de 
vestiging van de kinderopvang geen probleem. Daarnaast past de 
functieverandering binnen de doelstellingen uit het Streekplan Gelderland. Door 
functieverandering wordt tegemoet gekomen aan de aanwezige behoefte aan 
wonen en werken, zonder daarvoor extra bouwlocaties toe te voegen. 
 

                                                 
9 Regeling Beëindiging Veehouderijtakken. Zie ook paragraaf 1.1.4 van dit rapport. 
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Huidige bestemmingsplankaart Severtweg 6.  

Bij het gehele proces is enige haast geboden. Streefdatum voor opening van de 
kinderopvang is uiterlijk 01-01-2007. Twee lokale scholen hebben reeds toegezegd 
de voor- en naschoolse opvang uit te willen besteden aan deze toekomstige 
onderneming, anticiperend op de mogelijke invoering van de ‘brede school’ in 
2007. 
 
Er zijn een viertal belangrijke factoren die spelen in deze casus: 
1) Op een naastgelegen perceel berust nog een milieuvergunning met 

bijbehorende milieuzoneringen van een voormalig veevoerfabriek. De Buurman 
wil echter i.v.m. eigen plannen van de milieuvergunning af, waardoor er na 
intrekking van de milieuvergunning geen problemen meer zijn met zoneringen. 

2) Verandering in het bestemmingsplan. Wijziging (vrijstelling is niet mogelijk) 
van agrarisch gebied met agrarisch bouwblok naar een agrarisch gebied met 
woonbebouwing en bijzondere bebouwing, sociaal- culturele instelling.  

3) Verevening. Bij functieverandering dient er op basis van het Streekplan 
verevening plaats te vinden. De mate van verevening hangt echter af van 
verschillende factoren, waaronder sloop van overige bebouwing en de 
inpassing binnen het beleid voor het gebied. Er is door de initiatiefnemers een 
erfbeplantingsplan ingediend als vorm van verevening. 

4) Sloop. Op basis van het Streekplan moet alle overtollige bebouwing worden 
gesloopt, met uitzondering van monumentale en karakteristieke bebouwing. 
Op basis van de nog in uitwerking zijnde regionale beleidsinvulling (zie 
'samenwerkende gemeenten' hoofdstuk 6) is meer ruimte voor maatwerk 
hierin. 
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Voorbeeld eindresultaat 

 
’t Holthuisje is een klein kinderdagverblijf op 
een draaiende boerderij tussen Steenderen en 
Toldijk. Een gedeelte van het achterhuis van 
de karakteristieke boerderij is verbouwd tot 
een dagverblijf met 2 groepsruimtes, dat 
helemaal is afgestemd op de opvang van 
kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 
jaar. 
 
Buiten is een ruim, veilig omheind speelterrein 
aangelegd waar gespeeld kan worden. 
Aangrenzend bevindt zich een wei met kleine 
dieren, die de kinderen kunnen voeren, aaien 
en verzorgen. 
 
Dit kinderdagverblijf is een goed voorbeeld 
van wat er allemaal kan. Voordat dit 
kinderdagverblijf gerealiseerd was, ging er een 
traject van twee jaar aan 
vergunningaanvragen en RO-procedures aan 
voor af. Maar uiteindelijk is het initiatief toch 
gerealiseerd en is dit één van de vele 
voorbeelden dat een kinderopvang in het 
buitengebied goed mogelijk en uitvoerbaar is. 

 

Tijdslijn 

5 augustus 2005, eerste initiatief genomen. Verzoek tot wijziging van 
bestemmingsplan. 
16 november, reactie op verzoek. Er moet aan verevening worden gedaan. 
5 januari 2006, Verevening in de vorm van beplantingsplan ingediend. 
maart 2006, Binnen de gemeente Berkelland is men bezig met het 
ontwerpbestemmingsplan.  
Heden, wachtend op reactie of verevening voldoende is. Anders zou er wellicht nog 
een gedeelte van de stal of de open schuur gesloopt moeten worden. 
Bestemmingsplanwijziging wellicht in april 200610 ter inzage. 
 

 
 

3.1.1 Knelpunten en ergernissen 
 
 Verkeersaantrekkende werking 
De verkeersaantrekkende werking van een zorginstelling is een van de redenen 
waarom gemeenten een verzoek voor functieverandering naar een zorginstelling 
mogelijk niet zouden kunnen inwilligen. In de praktijk geeft het bij kleinschalige 
zorg over het algemeen weinig problemen. Maar wanneer er overal in het 
buitengebied zorgboerderijen en kinderopvangverblijven ontstaan, kan dit wel 
leiden tot een aanzienlijke verkeerstoename op lokale landwegen. Deze 

                                                 
10 Deze voorbeeldcasus is in maart 2006 opgesteld.  
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voornamelijk smalle wegen zijn niet berekend op veel verkeer. De ouders die hun 
kinderen voor het werk naar de opvang brengen, hebben daarbij vaak haast. De 
combinatie van meer haastig verkeer kan voor omwonenden overlast veroorzaken. 
De verkeersaantrekkende werking en mogelijke bijbehorende problemen van 
meerdere kinderopvangverblijven in een gebied moeten daarom niet onderschat 
worden. Wanneer er sprake is van maar één of enkele gevallen in een gebied, 
zullen de problemen niet al te groot zijn.  
 
 Verevening 
Verevening in de vorm van sloop kan in de casus in Beltrum een probleem worden. 
Alle overtollige bebouwing op het perceel die niet gebruikt wordt voor het 
kinderdagverblijf moet gesloopt worden. Echter willen de heer en mevrouw 
Hofman de open schuur inclusief garage graag behouden voor stalling. Een andere 
vorm van verevening in de vorm van erfbeplanting kan eventueel ook als 
verevening worden toegepast. In het algemeen kan gesteld worden dat verevening 
als extra inspanning voor de initiatiefnemers gezien kan worden, maar dat deze 
verevening wel een duidelijke bijdrage levert aan de kwaliteit van het 
buitengebied.  
 
 Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan is vaak een van de belangrijkste kopzorgen bij 
functieverandering naar zorg. Gemeenten zijn nogal eens te snel geneigd te 
zeggen dat iets niet kan, i.p.v. te kijken naar de mogelijke oplossingen. En ook de 
initiatiefnemers zijn nogal snel geneigd te zeggen dat de gemeente en het 
bestemmingsplan niet meewerken. 
 
Volgens Derk Pullen, adviseur landbouw, zorg & welzijn van LTO Noord Advies, 
valt het echter in de praktijk nogal mee. “In de praktijk zien we meestal weinig 
problemen, zeker wanneer het activiteiten op het niveau van dagbesteding of 
begeleid werken betreft en het binnen bestaande bedrijfsgebouwen plaatsvindt. 
Een helder plan en tijdige afstemming met de gemeente geeft vaak voldoende 
duidelijkheid.” 
 
 Tijdsduur 
Door lange RO-procedures, vele vergunningaanvragen en door het verplicht laten 
maken van verschillende onderzoeksrapporten kan een functieveranderingsproces 
naar zorg zo twee jaar duren. Voor initiatiefnemers kan dit belemmerend werken 
of misschien zelfs afschrikken. Het is belangrijk dat initiatiefnemers goed begeleid 
worden en goed voorgelicht aan het proces beginnen. 
 
 Zorgfunctie als nevenfunctie 
Een uitspraak van de Raad van State uit juni 2005 is interessante jurisprudentie 
waarin aangegeven wordt wat nu precies een nevenfunctie is. 
 
Wat was het geval. Een ondernemer heeft het plan één van de bestaande 
bedrijfsgebouwen uit te breiden en daarnaast een nieuwe opslaghal te realiseren. 
Daar was niks mis mee, het past binnen het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan Buitengebied. Tegelijk geeft hij aan zijn bedrijfsactiviteiten te 
willen verbreden door een aantal mensen met een verstandelijke beperking op zijn 
bedrijf te laten werken. En daar ging het fout. De gemeente zei: “de nieuwbouw 
zal mede worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin de bestemming 
‘agrarisch bouwblok’ in voorziet”. Reden voor de gemeente om de gevraagde 
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bouwvergunning te weigeren. De ondernemer tekent beroep aan bij de rechtbank 
maar hij krijgt ook daar nul op zijn rekest. 
 
Bij hoger beroep voor de Raad van State krijgt hij echter alsnog zijn gelijk. De 
overwegingen van de Raad van State waren de volgende: 
- het gaat om een kleine groep verstandelijk gehandicapten (6 – 8 personen) 
- de arbeidsproductiviteit is, ook omdat deelnemers geen gebruik kunnen maken 

van machines, beperkt 
- de begeleiding is beperkt tot toezicht door één persoon die zelf ook meewerkt 
- de werkzaamheden van de deelnemers maken deel uit van de normale 

bedrijfsactiviteiten van het agrarisch bedrijf 
- de continuïteit van het bedrijf is niet afhankelijk van deze vergoedingen. 
 
Kortom: Zorgactiviteiten zijn ondergeschikt, het beoogde gebruik van de nieuwe 
bedrijfsgebouwen is niet in strijd met de agrarische bestemming. De 
bouwvergunning moet alsnog worden verleend. 
 
Het is dus belangrijk dat de agrarische functie de hoofdfunctie op het bedrijf blijft, 
en dat de zorgfunctie hieraan ondergeschikt blijft. Wanneer dit niet het geval is, 
kan dit leiden tot knelpunten. In deze voorbeeldcasus is dit niet het geval, omdat 
het hier om een voormalig agrarisch bedrijf gaat. Het betreft hier dus een 
hoofdfunctie. 
 

3.1.2 Oplossingsrichting 
 
Voor zorgvoorzieningen in een groot deel van het buitengebied van de gemeente 
Berkelland bestaan op basis van het huidige beleid voldoende mogelijkheden. 
Zowel provinciaal als gemeentelijk beleid is erop gericht ruimte te geven aan 
nevenactiviteiten en functieverandering naar zorg. 
 
Maar een belangrijk knelpunt dat uit deze voorbeeldcasus naar voren komt is de 
tijdsduur en inspanning die geleverd moet worden voordat een activiteit die past 
binnen het beleid daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Dat projecten veel tijd 
kosten heeft voornamelijk te maken met de vele vergunningaanvragen en lange 
procedures die voortkomen uit de WRO. De gemeente kan hier weinig aan 
veranderen. Dit moet op nationaal niveau geregeld worden. De nieuwe Wro is 
waarschijnlijk een stap in de goede richting, maar het is nog even afwachten 
hoeveel sneller de procedures in de praktijk worden. 
Wat de gemeente wel kan doen, is zoveel mogelijk voorlichting geven en 
medewerking verlenen aan het initiatief van de kinderdagopvang. De gemeente 
moet meer uitstralen dat ze er zijn om de burger te helpen bij initiatieven. Het is 
belangrijk dat burgers niet afschrikken op het moment dat zij met een initiatief 
komen om een kinderopvang of zorgboerderij te starten. De gemeente moet 
enthousiast zijn dat burgers met initiatieven komen waarmee de vitaliteit van het 
buitengebied verbeterd kan worden. Wanneer burgers het idee krijgen dat de 
gemeente al bij voorbaat niet volledig welwillend is, zal dit andere burgers niet 
bemoedigen om ook met initiatieven te komen.  
 
 



   
Afstudeerscriptie - Ruimte voor plattelandsontwikkeling 

38 

3.2 Voorbeeldcasus: Uitbreiding recreatieboerderij Erve ’t Byvanck 
 
Algemeen 

De provincie Gelderland en de gemeente Berkelland hanteren voor recreatie en 
toerisme het ruimtelijk beleid zoals dat staat beschreven in het Streekplan 
Gelderland 2005. 
 
De provincie stelt in het Streekplan de extensieve vormen van recreatie en 
toerisme te stimuleren. Als grondgedachte voor het beleid in het landelijk gebied 
wordt daarom gesteld dat extensieve vormen van recreatie en toerisme zich in het 
algemeen goed verenigen met de diverse functies in het buitengebied. Het is 
daarbij gewenst dat gemeenten aan functieverandering van vrijgekomen 
(agrarische) bebouwing in het buitengebied naar een extensieve recreatieve 
functie meewerken.  
Met de afschaffing van de Wet op de Openluchtrecreatie en via de Stankwet 
krijgen gemeenten een grotere rol in de wet- en regelgeving rondom extensieve 
vormen van plattelandstoerisme. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij (de 
interpretatie van) wet- en regelgeving regionaal op elkaar afstemmen. Voorwaarde 
blijft dat de extensieve vormen van recreatie te verenigen moeten zijn met 
natuur- en landschapsdoelstellingen. 
 
Als uitgangspunt voor het multifunctioneel gebied11 geldt dat initiatieven voor 
intensieve vormen van recreatie en toerisme in beginsel mogelijk zijn. Het is 
daarbij van belang dat gemeenten de verkeersafwikkeling en de mate van 
(boven)lokale uitstraling op mens en milieu in ogenschouw nemen. Voorkomen 
moet worden dat nieuwe initiatieven onoverkomelijke belemmeringen opwerpen 
voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de directe omgeving. Daarnaast 
dient de relatie te worden gelegd met de omgevingskenmerken en de bijdrage aan 
het regionaal toeristisch-recreatieve product.  
 
Het Streekplan stelt dat voor de concentratiegebieden voor intensieve teelten en 
weidevogel- en ganzengebieden vanuit milieuoverwegingen respectievelijk 
verstoringsproblematiek, nieuwvestiging en uitbreiding met intensieve vormen van 
recreatie niet kan worden toegestaan. 
 
Kort samengevat. Extensieve recreatie wordt in heel Gelderland gestimuleerd. 
Intensieve recreatie is onder voorwaarden mogelijk in het multifunctionele gebied. 
 
De situatie 
Aan de Bruggertweg 5 tussen Beltrum en Borculo 
ligt recreatieboerderij Erve ’t Byvanck. Dit gebied is 
in het streekplan aangeduid als multifunctioneel 
gebied en binnen de reconstructie als 
verwevingsgebied met ontwikkelingslocaties. In 
1997 is de familie Gerritsen hier naartoe verhuisd, 
nadat ze ergens anders uitgekocht was. Op het 
perceel stond toentertijd een boerderij met daarbij 
niet meer in gebruik zijnde agrarische 
bedrijfsgebouwen, maar nog wel met de benodigde 

                                                 
11 Gebied zoals aangegeven in het Streekplan 2005 met verspreid liggende waarden. Zie ook paragraaf 
1.2.1 van dit rapport. 
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milieuvergunning. De varkensrechten van hun uitgekochte boerderij hebben zij 
meegenomen naar hun nieuwe bedrijf aan de Bruggertweg en gedeeltelijk 
gebruikt, waardoor zij op het nieuwe onderkomen een kleinschalig varkensbedrijf 
hadden. Meteen in het eerste jaar na de verhuizing, in 1997, hebben zij ook een 
aanvraag tot een boerencamping ingediend bij de toenmalige gemeente Eibergen. 
Na goedkeuring is er vanaf 1997 op het perceel dan ook een varkensbedrijf 
gevestigd, met als nevenfunctie een camping met 15 standplaatsen en een 
ontheffing voor 5 kamers met logies en ontbijt.  
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De familie Gerritsen heeft in 1997 gekozen voor deze locatie, omdat het 
mogelijkheden bood voor recreatieve bedrijfsvoering. De familie was van plan om, 
i.v.m. het ontbreken van bedrijfsopvolging, de boerderij in de loop van de tijd om 
te bouwen tot recreatief bedrijf. In 2004 is men dan ook gestopt met het houden 
van varkens. De varkensstal staat er nog wel, en wordt nu verhuurd aan een 
omliggende agrariër. Samen met een adviseur heeft de familie Gerritsen een plan 
opgesteld om hun recreatieve bedrijfsvoering uit te breiden. Het plan bestaat uit:  
- Een uitbreiding van het aantal standplaatsen van 15 naar 70. 
- De paardenstal ombouwen naar 5 appartementen. 
- Het oprichten van een gezondheids/wellness centrum voor de recreant. 
 
Om de plannen gemakkelijker te kunnen realiseren zijn deze op advies van de 
adviseur opgedeeld in 2 fasen. De eerste fase bestaat uit de uitbreiding van het 
aantal standplaatsen en het ombouwen van de paardenstal naar appartementen. 
De tweede fase is het oprichten van het wellness centrum. De bedoeling is om in 
de tweede fase de varkensstal af te breken en de bestemming van het perceel te 
wijzigen van agrarische bestemming naar een bestemming verblijfsrecreatie. 
Zodoende kan er nog tijdelijk gebruik worden gemaakt van de verhuurinkomsten 
van de varkensstal. Maar mocht het nodig zijn om de bestemming al in de eerste 
fase te wijzigen, en daarbij de stal te slopen, dan is dat ook mogelijk. 
 
Tijdslijn 

In augustus 2004 zijn de plannen voorgelegd aan de toenmalige gemeente 
Eibergen, met het verzoek te verkennen of het mogelijk is dit plan uit te voeren. 
Na een nader verkenningsonderzoek van de gemeente Eibergen kwam er in 
december 2004 een positieve reactie. De plannen paste binnen het beleid en er 
waren geen noemenswaardige bezwaren. Op 20 januari 2005 is dan ook een 
officiële aanvraag ingediend bij de op dat moment heringedeelde gemeente 
Berkelland om het bestemmingsplan aan te passen aan het plan, middels een 
vrijstellingsverzoek.  
 
Vier weken later was er nog geen enkele reactie op de aanvraag ontvangen. Er is 
daarop vanaf begin maart telefonisch contact gezocht met de betrokken 
ambtenaren. In eerste instantie kreeg de familie Gerritsen te horen dat de 
aanvraag zoek was. In een later  telefonisch contact werd duidelijk dat er opnieuw 
een nader verkenningsonderzoek werd verricht, om te bekijken of de plannen 
passen binnen het beleid van de gemeente Berkelland. Op 31 maart 2005 is er 
contact gezocht met de verantwoordelijk Wethouder om duidelijkheid te 
verschaffen. In het gesprek met de Wethouder bleek dat door de gemeentelijke 
herindeling het binnen de gemeentelijke organisatie nog niet allemaal zo liep als 
het zou moeten, maar dat hij ervoor zou zorgen dat er vaart gezet werd achter de 
behandeling van de aanvraag.  
 
Op 13 juli was het dan zover dat de aanvraag ter inzage gelegd kon worden. De 
eerste fase van het plan is voor inspraak van de burger en belanghebbende ter 
inzage gelegd voor de duur van 6 weken. Tijdens deze periode zijn geen 
inspraakreacties gekomen.  
 
Vlak voor de ter inzage legging van het vrijstellingsverzoek kwam de gemeente 
met het verzoek om een Watertoets en een Bodemonderzoek uit te laten voeren. 
Dit was namelijk nodig voor de ter inzage legging van het vrijstellingsverzoek. Het 
vrijstellingsverzoek ex. Artikel 19 lid 1 WRO is pas op 2 november 2005 ter inzage 
gelegd omdat er de zomervakantie tussen zat. Ook tijdens de ter inzage legging 
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van het vrijstellingsverzoek zijn geen zienswijzen ingebracht. In december 2005 is 
door de gemeente Berkelland een verklaring van geen bezwaar aangevraagd bij 
GS van Gelderland. De provincie moet binnen 8 weken beslissen over de 
verklaring van geen bezwaar. Begin maart had de familie Gerritsen nog niets 
vernomen van de provincie of gemeente, en heeft dan ook reactie gevraagd bij de 
gemeente. Daar kon men zeggen dat de provincie nog geen officieel antwoord had 
gegeven. Wel was er waarschijnlijk geen bewaar tegen de uitbreiding van het 
aantal standplaatsen. Maar de verbouwing van de paardenstal naar 
appartementen kon waarschijnlijk niet geregeld worden via Artikel 19 lid 1 WRO. 
Er was namelijk net een nieuw Streekplan in werking, waarin deze verandering 
niet meer volgens Artikel 19 lid 1 WRO geregeld kon worden. 
 
Er is toen eind 2005 weer contact met de Wethouder gezocht. De Wethouder 
stelde dat er afgewacht moest worden op het officiële antwoord van de provincie. 
Half april was er nog steeds geen officieel antwoord van de provincie, en is de 
familie Gerritsen nog steeds wachtende. 
 
 

3.2.1  Knelpunten en ergernissen 
 
Er zijn een aantal belangrijke ergernissen die bij de familie Gerritsen spelen en er 
zijn knelpunten in de praktijk die deze voorbeeldcasus naar voren brengen:  
 

 Ten tijde van de gemeentelijke herindeling (begin 2005) is het plan ingediend 
bij de gemeente Berkelland. Hier is het plan van bureau naar bureau 
geschoven en is er opnieuw een verkennend onderzoek uitgevoerd. En dat 
terwijl het jaar ervoor ambtenaren van de gemeente Eibergen ook al een 
verkennend onderzoek hebben verricht, met als uitkomst dat uitvoering van 
het plan mogelijk is.  
Doordat het plan bij de gemeente Berkelland lange tijd heeft gelegen en te 
laat naar de provincie is gestuurd, is inmiddels het nieuwe Streekplan van 
toepassing. Hierdoor is de in eerste instantie ingeslagen weg (Art. 19,1 WRO) 
niet meer de goede. Wanneer het plan was ingediend en de verklaring van 
geen bezwaar voor 1 oktober was aangevraagd, wat in principe makkelijk 
had gekund, zou het nog behandeld worden volgens het beleid uit het ‘oude’ 
Streekplan. 
Ook loopt de familie Gerritsen nu een subsidie van € 50.000 mis in het kader 
van het Project Investering Toerisme (PIT). Dit is een subsidie voor 
innovatieve recreatie projecten, zoals het wellness centrum. Om in 
aanmerking te komen voor deze subsidie, moet het project eind 2006 
gerealiseerd zijn. En het ziet er niet naar dat dat gaat lukken. 

 
 Op 480 meter van de recreatieboerderij ligt de dichtstbijzijnde buurman. Het 

is een groot varkensbedrijf met meer dan 3000 varkens. Een jaar geleden 
heeft deze buurman al een extra stal laten bouwen aan de kant van de 
recreatieboerderij, waardoor de grens van de stankcirkel rondom het 
varkensbedrijf inmiddels tot op 60 meter van de recreatieboerderij ligt. 
Wanneer de buurman nog verder gaat uitbreiden richting de 
recreatieboerderij, kan het gebeuren dat er helemaal geen mogelijkheden tot 
uitbreiding van de recreatieboerderij meer zijn. Wanneer het allemaal niet zo 
lang had geduurd, was de uitbreiding nu al gerealiseerd en was dit geen 
probleem. Daarbij komt nog kijken dat de stankcirkel een juridische cirkel is. 
“Het is helemaal niet zo dat het hier ‘ruikt’ naar varkens” aldus de heer 
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Gerritsen. “Heel af en toe wordt er iets geroken, maar het is niet storend”. 
Het varkensbedrijf bestaat volledig uit green label stallen en is ultra-modern 
te noemen.  
De vraag is echter wel of de stankcirkels niet juist bedoeld zijn om de 
omgeving te beschermen, of juist de intensieve varkenshouderij. In dit geval 
is het eigenlijk een beetje het geval ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 
Wanneer de varkensboer het eerst zijn plannen heeft gerealiseerd, kan hij 
een nieuwe stal bouwen en zit de recreatieboerderij op slot. Wanneer de 
recreatieboerderij als eerste de plannen kan uitvoeren, wordt de varkensboer 
belemmerd in zijn uitbreidingen. De stankcirkels zijn in beide gevallen 
klemmend voor ontwikkeling. 
De invloed van de uitbreidingsplannen van de recreatieboerderij op de 
omgeving kan voor de bedrijfsvoering van omliggende agrariërs dus 
belemmerend werken. Althans, volgens de wet en regelgeving. In de praktijk 
blijkt de recreant op de recreatieboerderij geen onevenredige hinder te 
vinden van de intensieve varkenshouderij van de buurman. 
 

 Wanneer het veranderen van de paardenstal naar appartementen niet via 
artikel 19 lid 1 WRO zou kunnen verlopen, zou er een andere procedure 
gevolgd moeten worden. Voor de familie Gerritsen maakt het niet uit of zij 
hun plan kunnen realiseren via een artikel 19 lid 1 WRO of via artikel 11 
WRO, als zij hun doel maar bereiken. Maar wanneer zij, na het hele proces 
van artikel 19 lid 1 WRO te hebben doorlopen, weer helemaal opnieuw 
moeten beginnen met een andere zwaardere procedure, kost dit ook weer 
opnieuw tijd en geld. Alleen de leges voor een bestemmingsplanherziening 
volgens artikel 19 lid 1 WRO liggen in het algemeen al rond de €5.000,-. 12 
“Het is nog maar de vraag of we het dan nog wel willen en kunnen betalen” 
aldus dhr. Gerritsen. “Als wij als campinghouder zo met onze gasten omgaan 
als de gemeente met ons doet, houden we geen gast over.” Daarbij komt ook 
de geldigheidsduur van onderzoeksrapporten kijken. De familie Gerritsen had 
nog een Bodemonderzoek van een paar jaar oud liggen die ze wilden 
gebruiken voor de ter inzage legging van het vrijstellingsverzoek, maar die 
was toen te oud en moest over gedaan worden. Misschien moet het 
Bodemonderzoek en de Watertoets straks bij een nieuwe procedure wel weer 
over, met bijbehorende tijd en kosten. De kosten voor een quick scan 
bodemonderzoek bedragen al bijna €900,-13. 

 
 Toen in 2004 voor het eerst overleg is geweest over de plannen met de 

gemeente, werd gezegd dat deze plannen in 9 maanden gerealiseerd zouden 
kunnen zijn. Misschien dat het i.v.m. de gemeentelijke herindeling wel 15 
maanden zou kunnen duren, maar langer toch echt niet. Inmiddels zijn er 21 
maanden verstreken vanaf dit eerste gesprek. Dat het door de gemeentelijke 
herindeling hier en daar wat fout is gegaan en het allemaal wat langer heeft 
geduurd, was voorspeld en is ook niet het grootste probleem. Er is vanaf het 
begin gezegd dat de plannen goed waren en paste binnen het beleid. De 
gemeente was positief en werkte mee. Er zijn geen bezwaren ingediend, die 
het proces hadden kunnen vertragen. Maar toch wachten we nu al zo lang, 
dat het straks misschien te laat is. Wat toen kon, kan volgend jaar misschien 
niet meer. Het plan zou eigenlijk nog gewoon volgens het vorige Streekplan 
moeten worden behandeld. “Wij kunnen er toch niets aan doen dat de 

                                                 
12 Tarieventabel legesverordening 2006 gemeente Apeldoorn (vergelijkend voorbeeld). 
13 Intern. www.perfectbouw.nl/prijzen, een bedrijf dat o.a. bodemonderzoeken uitvoert. 
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gemeente het zo lang laat liggen en te laat indient bij de provincie”. Er is bij 
de familie Gerritsen het vermoeden ontstaan de betrokken ambtenaren niet 
goed in de materie zitten. “Wij krijgen het idee dat er niet genoeg 
professionaliteit bij de betrokken ambtenaren zit, misschien zelfs wel een 
beetje amateurisme”. 

 
 Vanaf 2004 is er door de familie Gerritsen regelmatig gebeld met de 

gemeente. “Vaak kreeg je pas iemand aan de lijn na drie of vier keer bellen, 
en dan was dit vaak een secretaresse. Dan werd er een briefje op het bureau 
gelegd bij de desbetreffende ambtenaar met het verzoek terug te bellen, 
maar dat gebeurde nooit. En als er wel teruggebeld werd, dan kon de 
betreffende ambtenaar eigenlijk niets zeggen, en zou er later weer 
teruggebeld worden. Maar er werd nooit teruggebeld. Zo moest er altijd weer 
zelf gebeld worden. De ambtenaren zaten altijd maar in vergadering of 
gesprek, of ze waren vrij of op vakantie”.  
Uit het gesprek blijkt dat het erg lastig is om een ambtenaar te spreken. En 
het frustrerende voor de burger is dan nog dat wanneer de ambtenaar iets 
van de burger wil, er binnen een aantal dagen gereageerd moet worden. 
Dit in tegenstelling tot de Wethouder. Die was in dit geval wel makkelijker te 
bereiken. Niet altijd direct, maar wel via de secretaresse. Wanneer de 
secretaresse zei dat de Wethouder zou terugbellen, gebeurde dit ook altijd op 
korte termijn. 
Dit laatste is wel opvallend te noemen. Er gaan vaak geluiden op dat de 
politiek en het bestuur ver van de burger afstaan en moeilijk te bereiken zijn. 
De bereikbaarheid en de reactiesnelheid van de ambtenaren is in dit geval 
vooral het probleem. Het brengt ook de vraag met zich mee waar de oorzaak 
van dit probleem ligt. Functioneert het ambtelijk apparaat niet professioneel? 
Of is er sprake van onderbezetting en kan het ambtelijk apparaat het werk 
niet aan. 
 

 In zijn algemeenheid viel het de familie Gerritsen op dat veel geld uit 
subsidiefondsen besteed wordt aan ‘plannenmakerij’. Veel subsidie wordt 
besteed aan het maken van plannen, het uitvoeren van onderzoeken en 
processen. Het geld is vaak bedoeld voor het daadwerkelijk bijdragen aan 
realisatie van een project, maar wordt door de vele regelgeving opgemaakt 
aan proceskosten. Hierdoor is er uiteindelijk veel minder geld voor de 
uitvoering van goede projecten op het platteland. 

 
 Iedereen is zo pro plattelandsvernieuwing. Maar toch stagneert het ergens. 

Tijdens de afgelopen novemberstorm en de hoeveelheid sneeuw van 
afgelopen winter zijn er veel schuren op het platteland ingezakt of ingestort. 
Veel van deze schuren staan er nog steeds ingezakt en verloedert bij. 
Hieraan kun je zien dat veel van deze schuren niet gebruikt worden en leeg 
stonden. Als iemand iets wil met deze leegstaande bebouwing lukt dit vaak 
niet of moeilijk. De boeren breken de schuren niet af maar wachten totdat ze 
ze kunnen verbouwen of slopen. Hieruit blijkt dat de plattelandsvernieuwing 
nog niet van de grond komt. Het landschapsbeeld is nog steeds aan het 
verloederen en initiatieven worden maar moeizaam gerealiseerd.  
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Recreatieboerderij Erve ‘t Byvanck 

3.2.2 Oplossingsrichtingen 
 
Goede communicatie en voorlichting lost de helft van de problemen op volgens de 
familie Gerritsen. Als je weet waar je aan toe bent, geeft je dat duidelijkheid en 
rust. Maar hoe zou je dit kunnen vormgeven. 

 Handboek voor initiatiefnemers: 
Burgers of ondernemers die iets willen ondernemen zou je een handboek 
moeten kunnen geven waarin alles staat wat je op de weg naar realisatie 
allemaal zou kunnen tegen komen. Wanneer de familie Gerritsen had 
geweten dat je bijvoorbeeld een Watertoets nodig hebt bij een artikel 19 lid 1 
procedure, hadden ze niet hoeven af te wachten totdat de gemeente hun dit 
zou vertellen. Ze waren nu afhankelijk van de informatie die de gemeente 
tijdens het proces gaf.  
In het handboek zou je de verschillende tijdspaden die bij de betreffende 
procedures horen kunnen weergeven. Met daarbij alle verschillende 
benodigde onderzoeksrapporten en de tijdsperiodes waarbinnen de gemeente 
moet reageren. Het gaat erom in het begin van het traject zo veel mogelijk 
duidelijkheid te verschaffen. 
 

 Bedrijfscontactfunctionaris: 
De bedrijfscontactfunctionarissen waar de gemeente Berkelland sinds kort 
mee werken, als eerste contactpersoon voor initiatieven van ondernemers, is 
een goed initiatief. Het is echter erg van de persoon afhankelijk of het 
systeem van de bedrijfscontactfunctionarissen goed functioneert. De 
gemeente werkt op dit moment met twee bedrijfscontactfunctionarissen, 
waarvan één voor het platteland. De familie Gerritsen heeft inmiddels goede 
contacten met de bedrijfscontactfunctionaris. Hij is een soort link tussen de 
ambtenaar en de burger. “Hij staat meer aan de kant van de burger dan dat 
hij ambtenaar is” aldus mevrouw Gerritsen. Een bedrijfscontactfunctionaris 
kan ook de problemen met de bereikbaarheid van het ambtelijk apparaat 
opvangen, door als communicatieschakel in het proces te dienen.  
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3.3  Voorbeeldcasus: Landschapsontwikkeling Kremers 
 
Deze voorbeeldcasus is niet gelegen in de directe omgeving van Beltrum, maar wel 
in de gemeente Berkelland. De voorbeeldcasus is niet direct voortgekomen uit de 
inventarisatie van het gebied rondom Beltrum maar een praktijkvoorbeeld 
aangedragen door  de heer Klein Gunnewiek van de VAN (vereniging agrarisch 
natuurbeheer) Berkel & Slinge, een actor in het gebied. Er is gekozen voor deze 
voorbeeldcasus vanwege het aspect van functieverandering van gronden naar 
natuur en de mogelijke invloed op de agrarische omgeving. In het gebied direct 
rondom Beltrum is hiervan geen goed voorbeeld gevonden. Het doel van deze 
voorbeeldcasus is te laten zien wat er allemaal komt kijken bij een 
functieverandering. In dit geval gaat het om een bestemmingsplanherziening. 
Voor de voorbeeldcasus is gebruik gemaakt van de aanvraag bestemmingsplan-
herziening met bijbehorende onderzoeksrapporten en de ervaringen van de VAN 
Berkel & Slinge met dit project. Het project is inmiddels in uitvoering. 
 
De situatie 

De casus is gelegen aan de Oude 
Needseweg 7 in Eibergen. Het 
betreft de landbouwgronden in 
eigendom van Dhr. Kremers. De 
gronden,  9,24 hectare, zijn 
gelegen rond het huisperceel en 
hebben als primaire bestemming 
landbouw. De grond is de laatste 
jaren vooral in gebruik geweest 
voor maïsteelt en aardappelen. 
Dhr. Kremers wil de grond voor het 
grootste deel weer opnieuw 
gebruiken als landbouwgrond, bij 
voorkeur grasland. Dit om ook de 
openheid in het gebied te 
behouden. Met de aangrenzende 
landbouwers zijn afspraken 
gemaakt over het grondgebruik de 
komende jaren. Twee actieve 
agrarische bedrijven uit de directe 
omgeving (de landbouwbedrijven 
van de familie Dwars en Luttikhold) maken namelijk gebruik van de gronden waar 
de functieverandering voor is aangevraagd. Het gebruik is vastgelegd in een 
gebruiksverklaring. 
 
De doelstelling van dhr. Kremers is het herinrichten van zijn perceel ten behoeve 
van de ontwikkeling van natuur en landschap. Hierbij wordt uitgegaan van het 
versterken en terugbrengen van de landschapstypen die horen bij het gebied. 
Bovendien wil hij het tuinperceel rondom de woning meer inpassen in de omgeving 
en enige aanpassingen aan zijn woning doorvoeren (o.a. bijbouwen en schuren ten 
behoeve van de grondbewerking bouwen). Op een stuk van zijn perceel wil hij een 
stapsteen amfibie14 van ca 2 ha inrichten met retentiemogelijkheid voor water. De 
grond die daarbij vrij komt wil hij gebruiken voor ophoging van het perceel 

                                                 
14  Stapstenen zijn een onderdeel van een ecologische verbindingszone en vormen een verbinding 

tussen twee natuurgebieden. Amfibie is het type stapsteen.  

Ligging voorbeeldcasus Kremers 
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rondom de woning.  De stapsteen amfibie betreft de aanleg van nieuwe natuur 
met retentiemogelijkheid, dat past in het kader van de plannen van de provincie 
Gelderland en het Waterschap. 
 
Om het project te realiseren heeft dhr. Kremers hulp gevraagd aan de VAN Berkel 
en Slinge. Onder andere voor de uitvoering van het project, maar ook voor het 
gehele voortraject. De hoofdvraag om tot realisatie van dit project te komen is; 
kunnen deze plannen uitgevoerd worden in het gebied waar deze gronden gelegen 
zijn? Na een gesprek met medewerkers van de toenmalige gemeente Eibergen is 
duidelijk geworden dat voor de uitvoering van het project een 
bestemmingsplanherziening moet plaatsvinden.  Om te kijken of een herziening 
van het bestemmingsplan mogelijk is moet de hoofdvraag worden beantwoord. 
Hiervoor is er een schema opgesteld dat moet helpen deze vraag te 
beantwoorden. Ieder punt in het schema is een onderdeel voor de latere 
ruimtelijke onderbouwing van de bestemmingsplanherziening.  

Op alle punten heeft een nader onderzoek plaats gevonden. Daarbij is bekeken of 
de plannen bezwaren met zich mee brengen. De bevindingen zijn hierna kort 
beschreven.  
 
Landbouw: 
Door de aanliggende landbouwers/bewoners is aangegeven dat ze geen bezwaar 
hebben tegen het plan zoals het voorligt. Voorwaarde is wel dat er geen wettelijke 
gevolgen zijn vanuit dit plan voor de omliggende landbouw (bijvoorbeeld 
beperkingen in bedrijfsuitbreiding in vergelijking met de huidige situatie). Ook de 
plaatselijke LTO afdeling heeft aangegeven geen bezwaar te hebben, met de 
kanttekening dat toekomstige ontwikkelingen ook geen extra belemmeringen voor 
de landbouw zullen hebben. 
 
Reconstructie, EHS en Landschapsbeleidsplan: 
Het projectgebied ligt in een verwevingsgebied  en grenst aan de EHS. Dit 
betekent dat het gebied een mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen ten gunste 
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van natuur, landschap, water of overige. De geplande ontwikkelingen passen 
binnen het reconstructieplan Achterhoek en Liemers en het Landschapsbeleidsplan 
van de gemeente. 
 
Landinrichting: 
Het projectgebied past in het historisch kader van de omgeving. De verschillende 
landschapstypen, het oude cultuurlandschap en het ontginningslandschap, zijn in 
dit gebied vervaagd. De  geplande inrichting zal bijdragen aan het vergroten van 
de herkenbaarheid door de structuur met beplanting te versterken.  
De grond is in het plan van toedeling reeds toegewezen aan Kremers. Dit geeft 
dan ook geen belemmeringen. De landinrichtingscommissie heeft daarom geen 
bezwaren en geeft toestemming voor de plannen. 
 
Gebiedsplan Natuur en Landschap Achterhoek: 
Het gebied is een belangrijk leefgebied voor de sterk onder druk staande 
boomkikker. Versterking van de populatie is noodzakelijk. Kleinschalige 
ontwikkeling van nieuwe natuur, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer in 
het (potentieel) boomkikkerleefgebied is gewenst.  
Voor het project Kremers betekent dit dat het kan bijdragen in de visie van de 
provincie om het leefgebied van de boomkikker en de oude structuur te 
versterken. 
 
Cultuurhistorisch beleid: 
Het projectgebied is gelegen in een zuiver kampenlandschap. In de omgeving 
liggen enkele essen met historisch belang. Het beleid is gericht op het handhaven 
en versterken van de kenmerken van het oude cultuurlandschap. De plannen 
passen binnen het cultuurhistorisch beleid van de gemeente. 
 
Water: 
Het waterschap heeft geen bezwaren bij de voorgenomen plannen. Zij zijn zelfs 
bereid om een financiële bijdrage te leveren bij het inrichten van het gebied ten 
behoeve van waterretentie. In het noordelijk gedeelte van het projectgebied zal 
een waterpartij worden aangelegd met een knijpstuw. Zo kan het gebied dienen 
als retentiegebied. Het waterschap zal hierbij een deel van de kosten van het 
grondverzet, circa € 5.000,- en het bekostigen van de gehele knijpstuw voor haar 
rekening nemen. 
 
Voor uitvoer van het plan is een ontgravingsvergunning van de provincie nodig als 
men meer dan 1000 m3. Verder is er ook een aanlegvergunning van de gemeente 
nodig. De voorgestelde herinrichting van de gronden van Dhr. Kremers leveren 
geen problemen op voor de waterhuishouding, maar vormen juist een toevoeging 
op het waterbeheer in het gebied. 
 
Archeologisch beleid: 
Het projectgebied heeft een lage archeologische waarde. Er kan dus vanuit gegaan 
worden dat bij grondverzet weinig tot niets aan historisch materiaal verloren zal 
gaan. Er is geen Archeologische monument in het projectgebied. De voorgestelde 
herinrichting van de gronden van Dhr. Kremers zal dan ook naar alle 
waarschijnlijkheid geen verstoring van archeologisch waardevolle voorwerpen 
veroorzaken. 
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Kaart met inrichtingsplan gronden dhr. Kremers. 

Omleiding N18 Eibergen: 
De verschillende ontwerptrajecten vormen geen directe bedreiging voor het 
projectgebied. Er kan  aangenomen worden dat de voorgenomen plannen, zonder 
enige bedreiging voor de ontwikkeling van de N18, kunnen worden uitgevoerd. 
 
Planschade: 
Het rapport van het nader onderzoek zal dienen als voorbereiding om na te gaan 
of er eventuele planschade is bij het uitvoeren van het voorgestelde 
inrichtingsplan. Dit wordt uitgevoerd door makelaar Wormgoor. 
 
Streekplan: 
De toetsing heeft plaatsgevonden aan het oude streekplan. Volgens het streekplan 
zijn er geen problemen voor de herinrichting van het projectgebied zolang de 
omliggende landbouwbedrijven niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. 
 

 



   
Afstudeerscriptie - Ruimte voor plattelandsontwikkeling 

49 

3.3.1  Knelpunten en ergernissen 
 
Mogelijk knelpunt in de toekomst kan zijn de poel die aangelegd is als nieuwe 
natuur. Deze poel heeft nu nog geen bescherming voor ammoniak. Het is niet 
bestempeld als verzuringsgevoelige natuur. Maar uit onderzoek is gebleken dat er 
nu al enkele bijzondere planten leven die vallen onder de 'kwaliteitssoorten'. Wie 
kan garanderen dat dit gebied over een aantal jaren nog steeds niet gezien wordt 
als een verzuringsgevoelig of bijzonder stukje natuur. Wellicht dat de poel in de 
toekomst wel problemen oplevert voor omliggende agrariërs, in het bijzonder 
wanneer regelgeving veranderd (aangescherpt) wordt. Nu zijn er dus inderdaad 
geen belemmeringen voor de omliggende agrariërs, maar garantie voor de 
toekomst kan niet worden gegeven. 
 
Dit project is ook een voorbeeld van 
een algemeen probleem dat speelt op 
het platteland. Steeds meer agrariërs 
stoppen met hun bedrijfsvoering en 
zetten stukken grond in de verkoop. 
Agrariërs die willen blijven boeren, 
willen deze grond wel kopen om het 
bedrijf te vergroten. Echter zijn de 
financiële middelen vaak niet 
toereikend. De grond kan alleen 
gekocht worden door grote rijke 
boeren of door overheden, instellingen 
en rijke particulieren. Hierdoor worden 
er gronden onttrokken aan de 
agrarische sector.  
Ook in de voorbeeldcasus is dit het geval geweest. Een aantal (kleine) agrariërs in 
de buurt is gestopt met de bedrijfsvoering en heeft de gronden te koop gezet. Niet 
alle gronden konden om financiële redenen opgekocht worden door andere 
agrariërs. Dhr. Kremers heeft daarom enkele hectare grond die rondom zijn 
perceel lagen gekocht. De gronden worden nu gedeeltelijk ingezet voor 
natuurontwikkeling, wat mogelijke belemmeringen voor omliggende agrariërs met 
zich mee kan brengen in de toekomst.  
 
Samengevat kan er gesteld worden dat er aan de ene kant gronden worden 
verkocht aan andere partijen dan de agrarische sector, waardoor deze gronden 
worden ontrokken aan de agrarische sector. Aan de andere kant kunnen deze 
ontrokken gronden nu of in de toekomst belemmeringen voor de agrarische sector 
met zich meebrengen. Vanuit de agrarische sector gezien is dit dus een dubbel 
probleem. Er verdwijnen gronden, en de gronden die verdwijnen kunnen ook nog 
eens een bedreiging vormen voor de bestaande agrarische sector. 
 
De feitelijke ingrepen in het landschap die verricht moeten worden in dit 
landinrichtingsproject zijn: 
- het uitgraven van een poel 
- de uitgegraven grond gebruiken voor ophoging rondom het woonhuis 
- aanplanten van enkele singels 
- uitbouwen van het huis voor stalling van grondbewerkingsapparatuur  
 
Aan de uitbouw van een huis zijn de nodige eisen verbonden, en soms is hierbij  
eventueel een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Maar de indruk bestaat 

Sfeerbeeld van het landschapsontwikkelingsproject 
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dat dit minder wordt begrepen bij het aanplanten van enkele singels en het 
uitgraven van een poel.  
Voor de uitvoering van dit project is in eerste instantie een 
bestemmingsplanwijziging nodig, met alle bijbehorende procedures en 
onderzoeken. Daarnaast moet er een aanlegvergunning en een 
ontgravingsvergunning worden aangevraagd. Deze ogenschijnlijk simpele ingreep 
wordt voorzien van een complexiteit aan onderzoeken, regelgeving en benodigde 
vergunningen. Voor de gewone burger zijn dit soort projecten onoverzichtelijk en 
tijd- en energierovend.  
 

3.3.2 Oplossingsrichting 
 
Convenant opstellen met de omgeving, waarin vastgelegd wordt dat niemand 
bezwaar heeft tegen het natuurontwikkelingsplan. Het convenant bij de 
bestemmingsplanwijziging of vrijstelling toevoegen en opnemen in het gewijzigde 
bestemmingsplan. Daarin ook opnemen dat het stuk natuur ook in de toekomst 
geen belemmering zal opleveren voor de omliggende agrariërs, omdat de 
betreffende grond gezien wordt als agrarische grond met daarop een poel. Je krijgt 
dan een bestemmingtoevoeging over een bestaande bestemming heen, maar de 
bestaande bestemming blijft behouden en is de hoofdbestemming.  
De milieuwetgeving blijft echter een probleem. Er wordt daarin altijd uitgegaan 
van de op dat moment feitelijke situatie, en niet van de bedoelde of beoogde 
situatie zoals die planologisch is vastgelegd. Echt goed werkende oplossingen 
zouden dan ook gezocht moeten worden in de milieuwetgeving.  
 
Voor de burger zijn bestemmingsplanherzieningen vaak erg complex. Het is de 
taak van de gemeente om én te zorgen voor goede voorlichting, én te zorgen voor 
goede ondersteuning.  
 
 
 

 
 
 

Ergernissen en knelpunten voortkomend uit de drie voorbeeldcasussen 

Hieronder staan bondig alle ergernissen en knelpunten voortkomend uit de 
voorbeeldcasussen. De ergernissen en knelpunten zijn daarbij in z'n 
algemeenheid beschreven. 
 

 RO en bestemmingsplan: Het bestemmingsplan is weinig 
ontwikkelingsgericht. Het bestemmingsplan biedt veel rechtsbescherming voor 
huidige functies en geeft veel mogelijkheden voor bezwaarmakers, maar geeft 
weinig directe ruimte voor veranderingen. 
 
 Stankwetgeving: De stankwetgeving werkt belemmerend. Vaak moet er een 
bepaalde ruimte zijn tussen de stankbron en het stankgevoelige object. Maar in 
de praktijk is het lang niet altijd zo dat het stankgevoelige object hinder 
ondervindt van de stankbron. En wanneer dit wel zo is, is het de vraag of die 
hinder niet bij het gebied hoort. 
 
 Verevening: Voor verevening is nog geen duidelijk beleid. De mate van 
verevening is afhankelijk van de interpretatie van de gemeente. Ook wordt bij 
verevening slechts gekeken naar perceelsniveau. 

3.4 CONCLUSIE HOOFDSTUK 3 
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 Tijdsduur en kosten proces: Met name veranderingen in 
bestemmingsplannen kosten veel tijd en geld door de vele onderzoeken die er 
aan gekoppeld zijn. 
 
 Medewerking gemeente: Er ontstaat nog wel eens het beeld dat de 
gemeente de plannen van de burger bekijkt en beoordeeld op welke punten het 
plan niet mogelijk is. De gemeente zou meer een meewerkende rol moeten 
vervullen. 
 
 Voorlichting: Burgers zijn niet altijd goed op de hoogte van de te 
ondernemen stappen in het ontwikkelingsproces. Zij willen graag zo snel 
mogelijk beginnen met de realisatie van hun plannen, en zijn zich niet altijd 
bewust van de mogelijke 'hobbels' die zij op hun pad tegen kunnen komen.  
 
 Argwanendheid: Door de vele veranderingen, aanscherpingen en het niet 
nakomen van toezeggingen in het verleden, is met name de agrarische sector 
argwanend ten opzichte van de wet- en regelgeving van de overheid. Wie kan 
garanderen dat de wet- en regelgeving volgend jaar niet weer aangepast wordt.  
 
Conclusie voorbeeldcasussen 

1e voorbeeldcasus: dit is een voorbeeld van een project dat gepaard gaat van 
een lang voortraject door onduidelijke regelgeving, trage besluitvorming en trage 
communicatie. Belangrijkste knelpunten zijn tijdsduur en hoge inspanning. Het 
scheelt niet veel, of de initiatiefnemer haakt af. 
 
2e voorbeeldcasus: dit is een voorbeeld van een project dat gepaard gaat van 
een lange aanvraagprocedure door veranderend beleid en regelgeving, slechte 
communicatie en het niet optimaal functioneren van het overheidsapparaat. Als 
het proces nog lang duurt, haakt de initiatiefnemer af. 
 
3e voorbeeldcasus: dit is een voorbeeld van een project dat laat zien wat er zoal 
komt kijken bij een bestemmingsplanherziening. Voor de gewone burger is dit 
een complex proces, waarbij voorlichting én ondersteuning van de gemeente 
noodzakelijk is. 
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Iedereen is het erover eens dat het platteland aan het veranderen is, waarbij 
stimulans moet komen voor bedrijvigheid, wonen en nieuwe economische dragers. 
Maar in dit veranderingsproces komen ergernissen naar boven en ontstaan 
knelpunten. De belangrijkste ergernissen en knelpunten die naar aanleiding van de 
onderzochte casussen naar voren kwamen zijn in Hoofdstuk 3 reeds behandeld. In 
dit vierde hoofdstuk komen de ergernissen, knelpunten, problemen en 
aandachtspunten die uit de gesprekken met de actoren naar voren zijn gekomen 
aan bod.  
 
Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een aantal interessante onderzoeken bekeken. In 
deze onderzoeken worden knelpunten benoemd die in het algemeen of elders in 
het land naar voren zijn gekomen. De bevindingen uit deze onderzoeksrapporten 
zijn gebruikt voor dit onderzoek om een beter beeld te vormen van de problemen 
bij plattelandsontwikkeling in zijn algemeenheid.  
 
Aan het eind van het hoofdstuk wordt een lijst gevormd van de belangrijkste 
ergernissen, knelpunten, belemmeringen, problemen of aandachtspunten waar bij 
plattelandsontwikkeling tegenaan wordt gelopen. Dit is de lijst met ergernissen en 
knelpunten, waar het vervolg van het onderzoek op voortborduurt.  

 
4.1  Belangrijkste knelpunten ondervonden door de actoren 

 

In de hierop volgende subparagrafen worden de verschillende knelpunten, 
ondervonden door de benaderde actoren, beschreven. Naast de knelpunten 
worden ook ergernissen, aandachtspunten en standpunten van actoren genoemd, 
en waar nodig wordt ook verder ingegaan op belangrijke materie.  
 

4.1.1  Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge 
 
VAN Berkel en Slinge is een agrarische natuurvereniging opgericht in 1997. Haar 
werkgebied ligt in de gemeente Berkelland. De VAN heeft als doel gesteld het 
agrarische landschap en de natuur behouden en versterken op een manier die 
tevens de agrarische activiteit ten goede komt. De vereniging werkt onder andere 
aan het opstellen van natuurplannen en erfbeplantingsplannen, adviseert en werkt 
mee aan subsidieaanvragen en ondersteunt bedrijven en particulieren bij 
plattelandsontwikkeling. 
 
De heer Klein Gunnewiek werkt een aantal dagen in de week voor de VAN. Hij is 
gedetacheerd vanuit een adviesbureau en is opgegroeid op de boerderij. In zijn 
dagelijks werk merkt hij dat niet alleen functieverandering van bebouwing 
knelpunten oplevert, maar ook functieverandering van gronden op het platteland.  
 
In het huidige natuurbeleid wordt bijvoorbeeld gewerkt met zogenaamde 
stapstenen. Deze stapstenen maken deel uit van het fijnmazig web van 
ecologische structuren. Op verschillende plaatsen in het agrarisch gebied dienen 
deze stapstenen als verbinding van gebieden voor bijvoorbeeld amfibieën of 
vlinders. Deze ‘nieuwe natuur’ valt niet onder de ammoniakzonering zoals 

 

HOOFDSTUK 4 
Belemmeringen bij plattelandsontwikkeling 
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bestaande verzuringsgevoelige natuur. Dus wat dat betreft is er geen belemmering 
voor agrariërs om nieuwe natuur te ontwikkelen en daarbij een kwaliteitsimpuls 
aan het landelijk gebied te geven. Wat hen vooral belemmerd is de economische 
waarde van de grond. Agrariërs zijn niet zo welwillend om land met een 
‘agrarische bestemming’ om te vormen tot een ‘natuur bestemming’ omdat 
agrarische grond meer waarde heeft, waardoor deze grond later voor meer geld 
verkocht kan worden. In gebieden waar natuurontwikkeling wordt gestimuleerd 
(bv. EHS-verwevingsgebieden of verbindingszones) is subsidie te krijgen om 
‘nieuwe natuur’ te ontwikkelen en voor compensatie van de waardedaling van de 
grond. Maar daar waar dat niet kan draait de boer zelf op voor de kosten van de 
ontwikkeling en de vermindering van zijn grondwaarde bij een 
bestemmingsverandering. Dit is natuurlijk het beleid dat in Nederland is uitgezet, 
maar hierdoor worden kwaliteitsinvesteringen in het landschap buiten gebieden 
voor natuurontwikkeling niet bepaald gestimuleerd.  
 
Daarnaast vindt de heer Klein Gunnewiek dat als uitgangspunt moet gelden dat 
nieuwe ontwikkelingen op het platteland oude situaties niet mogen belemmeren. 
Het belangrijkste is dat de bestaande kernactiviteit z’n plek kan behouden. 
 
Maar toch ziet hij daadwerkelijk belemmeringen, voornamelijk met 
stankzoneringen bij intensieve veehouderij. “Functieverandering op een agrarisch 
perceel van een bedrijfswoning naar een burgerwoning, levert belemmeringen op 
voor het agrarisch bedrijf op het perceel, en soms zelfs ook voor dat van de 
buurman in de nabije omgeving.” 
 
Maar ook geluidsoverlast ziet hij als een toenemend probleem. Burgers, die in een 
voormalige bedrijfswoning wonen, willen nog wel eens klagen over geluidsoverlast 
van bedrijvigheid op een intensieve veehouderij. Het gaat dan vaak om de 
zogenaamde piekgeluiden. In tijden van ‘oogst’ wordt er nog wel een ’s nachts (uit 
noodzaak) gewerkt met machines om de ‘oogst’ te verwerken.  
 
In de toekomst voorziet hij dat dit soort problemen alleen maar zullen toenemen. 
Er stoppen steeds meer agrariërs, waardoor de overgebleven agrariërs steeds 
grootschaliger gaan werken. Hierdoor zal piekbelasting alleen maar toenemen. De 
mate van geluidsoverlast moet officieel ingecalculeerd worden in de 
milieuvergunning. Maar in de praktijk is dit bijna onmogelijk te realiseren. 
“Eigenlijk zouden bewoners gewoon begrip moeten hebben voor een beperkte 
mate van bedrijfsmatige overlast. Als je in een binnenstad woont ga je toch ook 
niet lopen klagen over geluidsoverlast van winkelend- of uitgaanspubliek. Dat 
hoort toch gewoon bij de charme van de stad. Zo zou dit ook op het platteland 
moeten zijn.” 
 
Een ander probleem ziet de heer Klein Gunnewiek in de vele onderzoeksrapporten 
die nodig zijn bij de onderbouwing van een verandering of vrijstelling in het 
bestemmingsplan. Dit blijkt ook uit de casus 'Landschapsontwikkeling Kremers' in 
paragraaf 3.3. “Sommige van deze onderzoeken zijn zeker nuttig, maar het 
worden er wel steeds meer.” Dit heeft onder andere te maken met Europese 
regelgeving. “Het werkt met name voor particulieren initiatieven belemmerend.” 
Door al deze noodzakelijke onderzoeken worden kleinschalige projecten 
ondermijnd. Het is niet zo dat een bestemming op zich vaak een probleem is, 
maar wel in combinatie met allerlei richtlijnen om de bestemming te veranderen.  
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4.1.2  Recreatieschap Achterhoek – Liemers en Plattelandshuis 
 
Het Recreatieschap Achterhoek-Liemers is ontstaan in 1996 uit een fusie van het 
Recreatieschap Oost-Gelderland, Recreatieschap de Graafschap en de VRIGA 
(onderhoud fietspaden). Het Recreatieschap Achterhoek-Liemers is een 
samenwerkingsverband van 13 gemeenten met een oppervlakte van circa 150.000 
hectare en een inwonertal van circa 435.000. Deze samenwerking is vastgelegd in 
een gemeenschappelijke regeling. De bestuurlijke organisatie bestaat uit een 
afgevaardigde uit iedere gemeente. Verder hebben ze enkele medewerkers in 
dienst en is het kantoor gevestigd in Hummelo. 
 
De hoofddoelstelling van het recreatieschap is: “het behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het terrein van de 
openluchtrecreatie en het toerisme in de Achterhoek en de Liemers, zulks met 
bescherming van de natuur en het landschappelijk karakter”.  
 
De beleidsmedewerker en coördinator van het recreatieschap is de heer J. ten 
Have. Hij is namens het recreatieschap ook vertegenwoordigd in het 
Plattelandshuis. Door externe omstandigheden kon hij niet bij onze afspraak 
aanwezig zijn. Hij had echter wel een vervanger geregeld in de persoon van mevr. 
A. Westerveld. Zij is namens DLG vertegenwoordigd in het Plattelandshuis en 
zodoende enigszins begaan met recreatie en toerisme in de regio. Binnen het 
Plattelandshuis houdt zij zich bezig met alles omtrent subsidies en financiële 
begeleiding van projecten. 
 
Mevr. A. Westerveld ziet in zijn algemeenheid een aantal knelpunten bij 
plattelandsontwikkeling. Natuurlijke, landschappelijke of recreatieve initiatieven 
geïnitieerd door agrariërs komen niet altijd even makkelijk van de grond. Zij ziet 
als belangrijke reden daarvoor het ‘wantrouwen’ van de boeren. Door dit 
‘wantrouwen’ komen er ook minder initiatieven vanuit agrariërs dan eigenlijk 
gewenst is. Het Steekplan stelt dat nieuwe initiatieven geen hinder mogen 
opleveren voor bestaande agrariërs. “Dit is een goede insteek, maar de boer is in 
het verleden door schade en schande wijs geworden.” Het is niet te garanderen 
dat regelgeving die nu geldt, in de toekomst nog steeds geldt. Neem bijvoorbeeld 
de aanleg van nieuwe natuur. Deze geldt niet als verzuringsgevoelige natuur en 
heeft op dit moment geen invloed op agrarische bedrijfsvoering in de omgeving in 
het kader van de ammoniakwet. Maar wat als in deze nieuwe natuur zich over tien 
jaar een beschermde diersoort bevindt. Wie kan garanderen dat deze natuur dan 
nog steeds geen belemmeringen oplevert. De agrarische sector heeft in het 
verleden al te vaak meegemaakt dat regelgeving die niet zou veranderen, toch 
verandert. “De overheid is in deze niet helemaal te vertrouwen, is gebleken.” 
 
Ook ziet mevr. A. Westerveld in haar werk dat 
veel projecten op het platteland die op dit 
moment uitgevoerd worden, komen van grote 
spelers uit het gebied of burgers met geld en tijd. 
“Projecten in het kader van de 
plattelandsvernieuwing zijn op dit moment 
voorbehouden aan doorzetters.” Zij veronderstelt 
dat kleinere initiatieven van boeren en burgers 
onder andere belemmerd worden door 
‘rompslomp’, complexe regelgeving, veel 
onderzoek en lange procedures.  
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4.1.3  Gemeente Berkelland en Gebiedscommissie Neede/Borculo 
 
Met de voorzitter van de gebiedscommissie, Bertus Hesselink, is met name 
gesproken over de manier van werken en over de problemen die op het platteland 
in de regio naar voren komen. Binnen de gemeente Berkelland is met Gert Hans, 
(juridisch medewerker RO) gesproken over knelpunten, maar voornamelijk over de 
rol van de gemeente in het plattelandsontwikkelingsproces. Dit laatste is te lezen 
in paragraaf 7.1.5. 
 
Gesprek met gebiedsvoorzitter Bertus Hesselink 

Binnen de gemeente Berkelland is een gebiedscommissie actief. Deze 
gebiedscommissie is overgebleven vanuit de reconstructiepilots. De pilot 
Neede/Borculo, steureg vedan genaamd, was de succesvolste van de zes 
reconstructiepilots in Nederland. Op dit moment wordt de gebiedscommissie 
uitgebreid tot het gehele grondgebied van de gemeente Berkelland.  
 
Voorzitter van deze gebiedscommissie is Bertus Hesselink. Naast deze functie is hij 
ook nog agrariër en voorzitter van LTO Noord afdeling Berkelland. Volgens de heer 
Hesselink ontstaan de grootste problemen met plattelandsontwikkeling op het 
moment dat een project of initiatief niet past binnen het geldende 
bestemmingsplan. Alles wat past binnen het bestemmingsplan, levert geen 
problemen op. Veranderingen of vrijstellingen in (vaak erg oude) 
bestemmingsplannen kosten door alle procedures en benodigde onderzoeken veel 
tijd en geld. Daarbij komt het ook wel voor dat initiatieven of projecten binnen de 
ambtelijke organisatie al worden ‘tegengehouden’. Binnen de gemeente Berkelland 
heeft de politiek de keuze gemaakt om de afdeling handhaving en afdeling RO veel 
vrijheid te geven. Hierdoor blijkt het moeilijker om projecteninitiatieven door de 
ambtelijke molen te krijgen. Een projectinitiatief is nog wel eens overgeleverd aan 
de interpretatie van regelgeving door een ambtenaar. En als deze iets niet wil, dan 
is er altijd wel iets te vinden om het tegen te houden. “Wanneer iedereen op één 
lijn zit, moet er veel meer mogelijk zijn.” 
 
Er moet ook veel meer op gebiedsniveau gewerkt worden, in plaats van op 
perceelsniveau. De kansen in een gebied komen sneller en beter tot ontwikkeling 
wanneer er over perceelsgrenzen heen wordt gekeken. Verevening in de vorm van 
sloop kan bijvoorbeeld op een ander perceel plaatsvinden dan op het perceel waar 
bijvoorbeeld een nieuwe economische drager wordt gesitueerd.  
 
Problemen met ammoniakwetgeving zijn er vooral in relatie met ontwikkeling van 
nieuwe natuur. De nieuwe natuur is niet verzuringsgevoelig in de huidige 
wetgeving. Maar de agrariërs zijn argwanend ten opzichte van regelgeving vanuit 
de overheid. Wie kan hen garanderen dat het in de toekomst niet is veranderd. De 
heer Hesselink vertelt agrariërs vaak dat volledige garantie nooit te geven is.  “Als 
de wereld over honderd jaar de andere kant opdraait, is ook alles anders.” 
 
Stankwetgeving ziet de heer Hesselink daarentegen wel als een echt probleem. 
Het is niet goed dat de stankwetgeving nog steeds belemmerend werkt bij 
plattelandsontwikkeling. De politiek moet de regelgeving wel versoepelen, 
wanneer zij echt wil dat plattelandsvernieuwing van de grond komt. Vaak moet er 
een bepaalde ruimte zijn tussen de stankbron en het stankgevoelige object. Maar 
in de praktijk is het lang niet altijd zo dat het stankgevoelige object hinder 
ondervindt van de stankbron. En wanneer dit wel zo is, hoort het vaak bij het 
gebied en zou je er eigenlijk niet zo over moeten zeuren. 
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Detailhandel in het buitengebied van de gemeente Berkelland wordt niet 
toegestaan, behalve op bedrijventerreinen. Dit beleid is conform het streekplan. 
De gemeenten in de Achterhoek hebben de kans gekregen om met de regio 
gezamenlijk veranderingen ten opzichte van het streekplan voor te stellen. Maar 
tot op heden zijn de gemeenten niet van plan om voor detailhandel een 
versoepeling aan te brengen. De heer Hesselink merkt dat de onmogelijkheden 
voor detailhandel veel problemen opleveren voor kleine ondernemers in het 
gebied. De politiek zegt wel dat er een mogelijkheid moet zijn voor kleinschalige 
detailhandel (vaak als nevenactiviteit). Maar wanneer het er echt op aan komt om 
dit goed te regelen, komt het niet voor elkaar. Vaak omdat men grootschalige 
detailhandel wil weren, en als gevolg daarvan alle detailhandel geweerd wordt. 
Maar kleinschalige detailhandel moet, onder voorwaarde, gewoon mogelijk zijn. 
Zonder de mogelijkheid voor kleinschalige detailhandel staat de economische 
vitaliteit van het platteland op het spel. Volgens de heer Hesselink moet de 
gemeente Berkelland, als grote gemeente met veel buitengebied, het voortouw 
nemen in de regio Achterhoek om dit alsnog te regelen. De politiek moet durf 
tonen.  
 
Nog een ander specifiek knelpunt dat binnen de gemeente Berkelland naar voren 
is gekomen, is de bedrijfsverplaatsing van intensieve veehouderij. Agrarische 
bedrijven in extensiveringsgebieden dienen verplaatst te worden naar verwevings- 
of intensiveringsgebieden. Een kleine varkensboer uit een extensiveringsgebied 
krijgt geen volledige financiering voor zijn verplaatsing naar een 
verwevingsgebied. Hij wordt daarmee min of meer gedwongen om naar een 
intensiveringsgebied te verhuizen. Hierdoor kan het voorkomen dat hij een plaats 
‘inpikt’ die anders voor een groot intensief agrarisch bedrijf gebruikt had kunnen 
worden. Dit is ook een voorbeeld van regelgeving die aangepast moet worden aan 
ontwikkeling in de tijd. Toen de regelgeving opgesteld was, was dit probleem nog 
niet voorzien. Nu ligt er de taak om het wel goed te regelen.  
 
Gesprek met Gert Hans 

Met Gert Hans is gesproken over de contacten met de provincie. Het contact 
tussen de gemeente en de provincie Gelderland is goed. Maar Gert Hans is niet zo 
te spreken over de manier waarop de provincie omgaat met het Streekplan 
Gelderland 2005. "Het lijkt wel alsof het nieuwe Streekplan met gouden letters is 
geschreven en als bijbel dient voor de provincie". De provincie heeft nog maar één 
leidraad, en dat is het Streekplan. Er wordt heel strak vastgehouden aan dat wat 
er in het Streekplan staat. Functieverandering is alleen mogelijk via het 
bestemmingsplan, wordt door het Streekplan gesteld. Het 
functieveranderingsbeleid uit het Streekplan is te beperkend voor de Achterhoekse 
gemeente. 
Ook het vereveningsvraagstuk is een erg lastig verhaal. In de tijd dat het 
Streekplan uitkwam, verschenen er koppen in de krant met: "Het Streekplan geeft 
meer ruimte voor de regio". Maar wanneer burgers met hun plannen bij de 
gemeente aankloppen, komt het verhaal van de verevening om de hoek kijken. 
Dan komen er geluiden als: "Wat is dit voor een gemeente. De provincie zegt dat 
er meer mogelijk is, maar nu moeten we van de gemeente ineens gaan 
verevenen". Het instrument verevening komt niet vanuit gemeentelijk beleid, 
maar is in het Streekplan geregeld. Doordat dit niet gecommuniceerd is met de 
burger, ontstaat het idee bij de burger dat zij op deze manier om de tuin wordt 
geleid. "De provincie zou meer vertrouwen moeten hebben, dat de gemeenten de 
verevening zelf regelen. Dan is er pas echt ruimte voor de regio" aldus Gert Hans.  



   
Afstudeerscriptie - Ruimte voor plattelandsontwikkeling 

57 

4.1.4 LTO Noord  en LTO Noord Advies 
 
Bij LTO Noord Advies is gesproken met Jan Wesseldijk, specialist RO en milieu. De 
heer Wesseldijk kwam tot de volgende drie belangrijkste belemmeringen bij 
ontwikkeling en verandering van het platteland. 
 

 Als belangrijkste belemmeringen in ontwikkelingen in het buitengebied ziet 
De heer Wesseldijk de bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen bieden 
beperkte of vertragende mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Het 
bestemmingsplan biedt veel rechtsbescherming voor huidige functies en geeft 
veel mogelijkheden voor bezwaarmakers, maar geeft weinig ruimte voor 
veranderingen. 

 
 Ook de milieuwetgeving werkt wel eens belemmerend of vertragend, maar 

het blijft natuurlijk altijd de vraag welke invloed een bepaalde ingreep heeft 
op de omgeving.  
Het is goed dat de stankwet (Wsv) reeds versoepeld is. Dat was een 
belangrijke belemmerende regelgeving. 

 
 Tijd en geld is een ander belangrijk knelpunt. Het vormt 

een hoge drempel waardoor projecten vaak al in de 
kiem gesmoord worden. Voordat bijvoorbeeld begonnen 
kan worden met de verbouwing van een schuur moeten 
er eerst vele procedures worden doorlopen en zijn vele 
onderzoeksrapporten noodzakelijk. Tegenwoordig 
komen er vanuit Brussel ook steeds meer regels 
waardoor en nog meer onderzoeksrapporten nodig zijn. 
Daarnaast wordt er ook veel geprocedeerd. “Het is nu 
eenmaal makkelijker om ergens tegen te zijn dan ergens 
voor te zijn”. Dit alles kost veel tijd en geld.  

 
Agnes Gunnewijk is bestuurslid van het provinciaal bestuur LTO Gelderland, 
afdeling Achterhoek en woonachtend in Beltrum. Daarnaast is ze adviserend 
bestuurslid van het Plattelandshuis. Volgens Gunnewijk komen kleine projecten 
soms in de verdrukking. ’Ik hoor van mijn leden dat ze het gevoel hebben dat 
grote projecten veel sneller door de ambtelijke molen gaan dan kleine agrarische 
projecten. Dat zou jammer zijn, want vele kleine impulsen leiden ook tot een 
sociaal-economische ontwikkeling van het Achterhoekse platteland.15’ 
 
Margo Meijerink is werkzaam bij LTO Noord als beleidsadviseur Achterhoek en 
Liemers. In die hoedanigheid is ze o.a. nauw betrokken bij het nieuwe 
functieveranderingsbeleid voor het buitengebied van de regio Achterhoek (zie ook 
paragraaf 7.1.7). LTO Noord kan zich in grote lijnen wel vinden in de regionale 
beleidsnotitie, maar heeft wel enkele opmerkingen geplaatst. In de notitie is één 
van de uitgangspunten dat aanwezige functies niet onevenredig mogen worden 
geschaad. LTO Noord vindt dit nog onvoldoende scherp geformuleerd en pleit dan 
ook voor het onverkort opnemen van de streekplantekst ‘met functieverandering 
van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied wordt de bedrijfsontwikkeling van 
agrarische bedrijven in de omgeving niet belemmerd’. Dit vindt LTO Noord erg 
belangrijk. Er mag geen belemmering optreden voor de agrariër.  
 

                                                 
15 Afkomstig uit een interview verschenen in Informatiekrant nummer 8 van Plattelandshuis. 



   
Afstudeerscriptie - Ruimte voor plattelandsontwikkeling 

58 

De agrariër op zich moet in z’n algemeenheid ook meer gezien worden als een 
mooi ‘project’ op het platteland. Het huidige beleid gaat er veel van uit dat er 
initiatieven en projecten van onderaf moeten komen. Veel leden van LTO zijn 
echter bijna projectmoe. “Waarom moeten zij alsmaar met ideeën en projecten 
komen, terwijl ze eigenlijk gewoon boer willen zijn. De boer moet kunnen boeren, 
als hij dat wil. Daar moet ook respect voor zijn.” Daarbij komt ook de subsidiering 
kijken. “Er is subsidiegeld voor allerlei nevenactiviteiten. Maar wanneer een boer 
gewoon wil boeren, en daarbij zorgdraagt voor een landschap met koeien in de wei 
en ook nog wat aan weidevogelbeheer doet, is er geen mogelijkheid op aanspraak 
van subsidiegeld”. Subsidie voor primaire landbouw wordt al gauw gezien als 
staatssteun. En dat terwijl heel veel mensen juist het eenvoudige ‘boerenland’ met 
koeien in de wei zo waarderen. Een weiland met koeien en weidevogels wordt nog 
steeds niet gezien als een soort nevenfunctie.  
Wellicht moet er gezocht worden naar oplossingen waarbij je subsidie wel kunt 
inzetten voor de lusten van de primaire landbouw, zonder dat je hierbij direct 
agrarische bedrijven subsidieert. Misschien op een manier waarbij een weiland met 
koeien en weidevogels dient als nevenfunctie. Een boer is ook een project op zich 
dat mooi is om te behouden in het landschap. 
 
De komende twee jaar moet duidelijk worden op welke manier de 
reconstructieplannen en het streekplan vertaald worden in bestemmingsplannen. 
Het blijkt nu dat bijvoorbeeld in de gemeente Epe er helemaal geen behoefte is 
aan een intensiveringsgebied. De gemeente probeert in het bestemmingsplan dan 
ook zo weinig mogelijk ruimte te bieden voor agrariërs en 
uitbreidingsmogelijkheden van agrariërs. In andere gemeente wordt er wel weer 
genoeg ruimte geboden. Het is dan ook nog even afwachten op welke manier en 
hoeveel de uiteindelijke bestemmingsplannen ruimte geven voor de agrarische 
sector. Het blijkt wel dat gemeentes in de aanloop tot het reconstructieplan wel 
inspraak hebben gehad, maar dat er weinig invloed is geweest op de 
daadwerkelijke plaatsing van de verschillende reconstructiezones. Hierdoor zijn er 
gemeenten die het idee hebben dat het een opgelegd reconstructieplan is, in 
plaats van een gezamenlijk plan.  
 

4.1.5 GVK Agro Advocaten 
 
De Deventer vestiging van Gresnigt & Van Kippersluis bedient zich van de naam 
GvK Adure Advocaten; zijnde een handelsnaam van zelfstandig opererende 
advocatenkantoren te Deventer en Drachten. De vestiging in Deventer heeft het 
agrarisch recht als kernactiviteit. 
 
Gresnigt & Van Kippersluis is vanouds gespecialiseerd in het agrarisch recht. Ter 
verdere versterking daarvan is GVK in 1999 een strategische alliantie aangegaan 
met LTO. Op de vestiging te Deventer houden zich momenteel vier advocaten 
uitsluitend bezig met de agrarische rechtspraktijk en zijn daarbij een belangrijke 
speler in de markt voor het agrarisch recht in oost en midden Nederland.  
 
Een van deze advocaten is Mr. J.T.A.M. van Mierlo. Ruimtelijke en milieu 
wetgeving met betrekking tot de agrarische sector is zijn werkgebied. In de 
praktijk komt hij regelmatig in aanraking met problemen rondom 
functieverandering en nevenactiviteiten. Vaak is het bestemmingsplan of het 
beleid omtrent functieverandering en nevenactiviteiten het punt waaruit 
problemen ontstaan. Bestemmingsplannen lopen als het ware achter de feiten aan. 
Er is de laatste jaren een geweldige diversiteit aan nevenfuncties ontstaan, waarop 
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gemeenten en provincies eigenlijk nog geen antwoord hebben of een activiteit 
geoorloofd is of niet. Neem bijvoorbeeld het ‘boerengolf’. Daarbij is een geval 
geweest waarbij het plaatsen van de vlaggetjes problemen opleverde i.v.m. 
aantasting van het landschap. Ook de verkeersaantrekkende werking was een 
probleem, net als het schenken van een kop koffie of een biertje. Dit laatste wordt 
vaak gezien als horeca. En horeca in het buitengebied is absoluut niet toegestaan.  
 
Initiatieven omtrent detailhandel en horeca, daar ontstaan vooral problemen mee. 
Dit is gewoon niet geoorloofd in het buitengebied. En in veel plannen van 
initiatiefnemers zit wel iets van een stukje detailhandel of horeca in. Al is het maar 
de verkoop van een kop koffie.  
 
Het wordt tijd dan de rijksoverheid met een visie komt. Wat wil je in het 
buitengebied toelaten, en wat niet. Deze visie moet dan op provinciaal en 
gemeentelijk niveau verder uitgewerkt en toegespitst worden op het gebied en de 
praktijk. Nu is het zo dat gemeenten eigenlijk niet weten waar ze aan toe zijn. Er 
is de laatste jaren veel regelgeving en beleid ontwikkelt, waarbinnen gemeenten 
aan het zoeken zijn wat ze wel en niet kunnen toestaan. Om hier duidelijkheid in 
te krijgen is er een landelijke visie nodig. Daarin moet komen te staan welke 
vormen van niet-agrarische bedrijvigheid zijn toegestaan in het buitengebied, 
toegespitst op verschillende soorten gebieden. 
 
Het is daarbij belangrijk onderscheid te maken in: 
1. Wat mag er planologisch volgens het bestemmingsplan. 
2. Wat zijn de gevolgen met betrekking tot milieuwetgeving. 

 
Op het moment dat een bepaalde ontwikkeling volgens de visie is toegestaan, en 
past binnen het ruimtelijk kader, moet het ook zo zijn dat de milieuwetgeving dit 
toelaat. De visie, het ruimtelijk kader en het milieukader moeten op elkaar 
afgestemd zijn. Nu ontstaan vooral de problemen doordat het beleid, de 
ruimtelijke wetgeving en de milieuwetgeving niet altijd met elkaar overeenkomen. 
Er is vaak wel één van de drie die een ontwikkeling niet mogelijk maakt. Op 
nationaal niveau moet de wetgeving zo worden opgesteld, dat er op lager niveau 
goed mee gewerkt kan worden.  
 
Daarbij is het belangrijk te stellen dat veranderingen in beleid en regelgeving altijd 
tijd nodig hebben om overal doorgevoerd te worden. De procedure van het prille 
begin tot aan het moment dat een nieuw bestemmingsplan buitengebied 
onherroepelijk is verklaard, kan zo zes jaar duren. Zelfs het voorontwerp duurt al 
gauw twee jaar. Aan de hand van een voorontwerp kan er soms al wel gehandeld 
worden gericht op het toekomstige gebruik, maar vaak is het toch wachten op het 
uiteindelijke definitieve bestemmingsplan. Deze overgangsperiode brengt wel eens 
problemen met zich mee. Aanvragen bijvoorbeeld worden getoetst aan het 
geldende bestemmingsplan, en daarop eventueel afgewezen. Volgens het 
Streekplan zou het best mogelijk kunnen zijn dat de aanvraag wel had gemogen, 
maar toch wordt er door gemeenten gehandeld volgens het huidige geldende 
bestemmingsplan. Overgangsperiodes in beleid en regelgeving dienen altijd zo 
kort mogelijk te zijn. In deze periodes wordt er van de gemeentelijke organisatie 
extra veel gevraagd, doordat aanvragen getoetst dienen te worden aan huidig en 
toekomstig beleid en regelgeving, met meer maatwerk tot gevolg.  
 
Een ander probleem is de tijdsduur van het traject van initiatief tot uitvoering. Dit 
is ook weer terug te voeren tot het probleem van de vele regelgeving, dat in zijn 
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algemeenheid een veelgehoord probleem met de overheid is. Gemeenten weten 
gewoon niet waar ze aan toe zijn. Er zijn zoveel veranderingen in beleid en 
regelgeving doorgevoerd, dat gemeenten vaak ook niet van tevoren meer weten 
welke stappen er in een proces allemaal doorlopen moeten worden. Zo kan het 
dus bijvoorbeeld voorkomen dat een gemeente gedurende een 
functieveranderingstraject ineens met een verzoek tot een watertoets komt. Dit is 
voor de burger natuurlijk uiterst frustrerend.  
 
Om de tijdsduur van het traject van initiatief tot uitvoering te verkorten is het 
noodzakelijk dat gemeenten weer weten waar ze aan toe zijn. Procedures kunnen 
dan meer gestroomlijnd worden en aanvragen meer gestandaardiseerd. Allereerst 
moeten er dus handvatten komen, daarna kan door middel van communicatie het 
traject nog meer versneld worden. Op het moment dat regelgeving en beleid 
duidelijk zijn, kun je pas sneller werken. 
 
Er wordt ook vaak geprocedeerd tegen bestemmingsplanwijzigingen of 
vrijstellingen. Hiermee wordt het proces vertraagd. In de praktijk zijn de 
belangrijkste redenen om bezwaar te maken tegen functieverandering of 
nevenfuncties volgens dhr. Van Mierlo: 

1. Boeren die willen uitbreiden of die bang zijn dat ze niet meer kunnen 
uitbreiden.  

2. Burgers die klagen over hinder. (stank, geluid etc.) 
3. Natuurorganisaties die gebieden willen vrijwaren van enige vorm van 

bebouwing of andere activiteiten.  
 
Een erg overschat ‘probleem’ bij functieverandering binnen gemeenten is de 
planschade. Dit wordt door ambtenaren binnen de gemeente tot een groot item 
gemaakt. Ten eerste is het tegenwoordig zo dat planschade doorberekend kan 
worden aan de initiatiefnemer, mits dit door de gemeente van tevoren bekend is 
gemaakt bij de initiatiefnemer. Ten tweede is er een groot verschil tussen het 
dreigen met en aanvragen van planschade, en het daadwerkelijk toegekend 
krijgen van planschade. “Aanvragen is simpel, krijgen is een tweede”. In de 
praktijk blijkt het namelijk moeilijk te bewijzen dat die ene ingreep de reden is 
waarom een omliggende boer bijvoorbeeld niet meer mag uitbreiden. En als een 
boer al jaren niet heeft uitgebreid, geen bedrijfsopvolging heeft en ook al op 
leeftijd is, wordt het al helemaal lastig om planschade toegekend te krijgen. 
Ook wanneer een stuk nieuwe natuur in de toekomst wel wordt aangemerkt als 
verzuringsgevoelig, is het nog maar de vraag of de boer kan aantonen dat precies 
dat stukje nieuwe natuur de oorzaak is dat hij niet meer kan uitbreiden. Vaak is 
het een complex aan factoren die daar voor zorgt, waardoor het moeilijk is om één 
‘schuldige’ aan te wijzen.  
 
In de praktijk zal er dus weinig uitbetaald worden aan de burger. Wel is de 
gemeente geld kwijt aan onderzoeksbureaus voor planschadeonderzoeken. Alleen 
in combinatie met onteigening worden er wel eens grote bedragen uitbetaald. Niet 
bij plannen over functieverandering, nevenfuncties of aanleg van nieuwe natuur. 
En als er wel planschade wordt toegekend, zijn het echt geen grote bedragen die 
uitgekeerd worden. Daar wil de burger zich ook nog wel eens in vergissen.  
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4.2 Belangrijkste knelpunten vanuit andere onderzoeken 
 
Er hebben in Nederland de laatste jaren vele onderzoeken plaatsgevonden naar de 
kansen en problemen bij plattelandsontwikkeling. Het onderzoeksrapport 
‘Platteland Zeeland: Lusten en Lasten’ is een goed voorbeeld van zo’n onderzoek. 
Het onderzoeksrapport van de VROM-raad ‘Ruimte geven, ruimte nemen’ geeft 
een goed beeld hoe het landelijke uitgezette beleid uitgevoerd wordt en op welke 
punten er nog aandacht vereist is. 
De bevindingen uit deze onderzoeksrapporten zijn gebruikt voor dit onderzoek om 
een beter beeld te vormen van de problemen bij plattelandsontwikkeling in zijn 
algemeenheid.  
 

4.2.1 Onderzoeksrapport 'Platteland Zeeland: Lusten en Lasten' 
 
In opdracht van de provincie Zeeland heeft Grontmij Advies en Techniek BV een 
onderzoek uitgevoerd om de problematiek bij de veranderingen die op het 
platteland spelen inzichtelijk te maken.  
 
Belangrijkste knelpunten die uit het onderzoek naar voren kwamen: 
- Agrariër wordt in bepaalde gevallen gehinderd in bedrijfsvoering 
- Weinig begrip van burger voor bedrijfsvoering agrariër 
- Bestemmingsplan gericht op ‘zwakke positie’ van burgers 
- Voorschriften zijn beperkend opgesteld voor agrarische functie 
- Ondernemende agrariërs lopen tegen steeds meer beperking op 
- Veel regelgeving, vooral op milieugebied 
- Nevenfunctie kan uitgroeien tot hoofdfunctie, waarbij overlast kan ontstaan 
 
Daarnaast wordt in het onderzoek gesteld dat er momenteel gewerkt wordt aan 
minder en flexibeler regels, en tegelijkertijd steeds meer maatwerkoplossingen 
worden toegepast. Maar maatwerk is geen structurele oplossing maar een 
tijdelijke oplossing waardoor zelfs nieuwe regels ontstaan. Daarnaast stelt het 
rapport dat maatwerk niet stimulerend werkt voor nieuwe activiteiten. 
 
De mogelijke oplossingsrichtingen die het rapport onderschrijft, staan omschreven 
in paragraaf 7.2.2.  
 
 

4.2.2 Onderzoeksrapport VROM-raad ‘Ruimte geven, ruimte nemen’  
 
In maart 2006 kwam de VROM-raad met het adviesrapport ‘Ruimte geven, ruimte 
nemen16’. De VROM-raad gaat met dit rapport in op de uitvoeringskant van de 
Nota Ruimte, nu de Minister de uitvoering van het ruimtelijk beleid beleidsprioriteit 
heeft gegeven. 
 
Het onderzoek bestond uit een korte, globale verkenning van de problematiek via 
desk research, interviews met adviseurs en koepelpartijen en enkele 
werkgroepbijeenkomsten en rondetafelgesprekken. Hiermee is o.a. getracht de 
belangrijkste knelpunten in de uitvoeringspraktijk boven tafel te krijgen. In de 
afronding van het onderzoek zijn de conclusies en aanbevelingen ter toetsing 
teruggekoppeld naar de betrokkenen. 

                                                 
16  Advies 051, VROM-raad. Ruimte geven, ruimte nemen – Voorstellen ter verbetering van de 

uitvoering van het ruimtelijk beleid. 
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De belangrijkste problemen in de uitvoeringspraktijk die het rapport onderschrijft 
zijn samen te vatten naar een verlies aan tempo en kwaliteit(sborging). De 
belangrijkste knelpunten, met betrekking tot uitvoering van ruimtelijk beleid, zijn: 

 Door stapeling van (conflicterende) belangen hebben gaandeweg steeds meer 
sectoren hun normstelling geregeld in het afwegingsproces van de ruimtelijke 
ordening. Het ruimtelijke ordeningsproces loopt daardoor vast. Het gaat bij 
de ruimtelijke ordening niet langer meer over de vraag op welke wijze de 
beste ruimtelijke kwaliteit kan worden bereikt, maar over hoe de ruimte die 
overblijft, nadat alle sectorale normen bij elkaar opgeteld zijn, het beste 
ingevuld kan worden. 

 De complexe, zware en soms nog niet uitgekristalliseerde regelgeving leidt 
tot hoge kosten, vertraging en/of wachtgedrag. 

 Er is sprake van een gebrek aan mogelijkheden voor maatwerk. Bij de 
regelgeving wordt te weinig onderscheid gemaakt tussen de gebieden waarop 
deze betrekking heeft. Zo is een differentiatie in regelgeving voor 
transitiegebieden enerzijds en beschermingsgebieden anderzijds niet 
uitgewerkt. 

 De EU-richtlijnen, en met name de nationale vertaling ervan, zorgen voor 
veel vertraging. VROM zou onvoldoende tegengas geven tegen Europese 
regelgeving. 

 Als er problemen ontstaan worden deze vaak opgelost met nieuwe regels. 
 De complexe regelgeving zorgt voor problemen, maar ook de omgang 

daarmee is problematisch. Er is onvoldoende kennis van de mogelijkheden 
van het beschikbare instrumentarium. 

 Bij de nieuwe regelgeving (Wro en Grondexploitatiewet) worden de beperkte 
mogelijkheden voor lokale en regionale verevening als een knelpunt ervaren. 

 In de praktijk ervaren deskundigen veel knelpunten in de nieuwe 
verhoudingen tussen centraal en decentraal. Er is sprake van een 
rolverwarring, die voor een deel het gevolg is van de nog niet 
uitgekristalliseerde nieuwe verhoudingen. Met de komst van de Wro en de 
Grex17 komen nieuwe mechanismen om bij te sturen. 
Maar de deskundigen stellen nog wel een aantal kanttekeningen. Er is 
aarzeling over de doorzettingsmacht van lagere overheden. Er worden zorgen 
geuit over de vraag of lagere overheden wel in staat zijn ongewenste 
ontwikkelingen tegen te houden, of gewenste ontwikkelingen in het 
benodigde tempo te (doen) realiseren. Daarbij komt kijken dat middelen 
onvoldoende worden gedecentraliseerd en de manier waarop middelen 
worden verdeeld te omslachtig is. 

 Veel gemeenten en provincies worstelen nog met de invoering van het 
dualisme. Vooral in gemeenten waar de positie van raad en college in de 
praktijk nog onderwerp is van veel discussie, komt de slagvaardigheid van 
het bestuur wel eens in de knel. 

 Mondige burgers maken vaker gebruik van hun juridische hindermacht. 
Dualisering en juridiserende burgers kunnen het lokale bestuur in de weg 
zitten bij een slagvaardig ruimtelijk beleid. 

 Een belangrijk knelpunt is de huidige crisis in het openbaar bestuur en het 
ontbreken van een fundamenteel debat over wat behoort tot het domein van 
de lokale overheid. De huidige crisis in het openbaar bestuur leidt ertoe dat 
veel lokale bestuurders alleen maar reageren op incidenten en het gevoel 
hebben dat zij er vooral zijn als facilitator. Totdat er initiatiefnemers komen, 

                                                 
17 Grondexploitatiewet. Wetsvoorstel is 1 september 2005 bij de Tweede Kamer ingediend.  
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is er een duidelijk gebrek aan visie op de ontwikkelingen die zich voordoen. 
Er ontstaan voortdurend adhoc situaties, zonder dat iemand daar publiekelijk 
op wordt afgerekend. 

 In de aanloopfasen van projecten ontbreekt het vaak vooraf aan visie en 
kennis over kwaliteit. Er is daardoor onvoldoende debat over de gewenste 
kwaliteit. Er is een bepaald kennisniveau nodig voordat kwaliteit überhaupt 
kan worden gegenereerd of voordat zelfs over kwaliteitsborging kan worden 
gesproken. Dit speelt met name op het terrein van blauw en groen, recreatie 
en het cultuurhistorische landschap. Als gevolg van het ontbreken van een 
discussie over ruimtelijke kwaliteit wint het kortetermijndenken. 

 
Hoofdconclusie uit het rapport is dat de slogan ‘decentraal wat kan, centraal wat 
moet’ onvoldoende tot uiting laat komen dat er bij de uitvoering van het 
ruimtelijke beleid sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voor 
overheden, markt en samenleving. Het is onvoldoende duidelijk wat men van 
elkaar mag en moet verwachten. De VROM-raad adviseert de Minister dan ook 
deze duidelijkheid te geven en hanteert daartoe twee aansporingen: ‘Ruimte 
geven, ruimte nemen. 
 

 

 
 

 
 

In onderstaande lijst staan samengevat alle punten die in de hoofdstukken 3 en 
4 zijn genoemd als ergernis, knelpunt, belemmering, probleem of aandachtspunt. 
De ergernissen en knelpunten beschreven in de conclusieparagraaf van 
Hoofdstuk 3 (voorbeeldcasussen) zijn aangevuld met de ergernissen en 
knelpunten uit Hoofdstuk 4 (actoren). Tezamen is dit nu de ‘ergernissen en 
knelpuntenlijst’. 
In hoofdstuk 5 wordt deze lijst geanalyseerd, om te achterhalen wat nu de 
precieze problemen en enkelvoudige oorzaken van problemen zijn. 
 

‘Ergernissen en knelpuntenlijst’ 
 RO en bestemmingsplan: Het bestemmingsplan is weinig 
ontwikkelingsgericht. Het bestemmingsplan biedt veel rechtsbescherming voor 
huidige functies en geeft veel mogelijkheden voor bezwaarmakers, maar geeft 
weinig directe ruimte voor veranderingen. 
 
 Tijdsduur en kosten proces: Met name veranderingen in 
bestemmingsplannen kosten veel tijd en geld door de vele onderzoeken die er 
aan gekoppeld zijn. Projecten in het kader van de plattelandsvernieuwing zijn 
voorbehouden aan doorzetters. Kleine initiatieven van boeren en burgers worden 
belemmerd door ‘rompslomp’, complexe regelgeving, veel onderzoek en lange 
procedures. Dit kan ook nieuwe initiatiefnemers weerhouden om hun plannen 
daadwerkelijk uit te voeren. 
 
 Voorlichting: Burgers zijn niet altijd goed op de hoogte van de te 
ondernemen stappen in het ontwikkelingsproces. Zij willen graag zo snel 
mogelijk beginnen met de realisatie van hun plannen, en zijn zich niet altijd 
bewust van de mogelijke 'hobbels' die zij op hun pad tegen kunnen komen.  
 

4.3 CONCLUSIE Hoofdstuk 4: ‘Ergernissen en knelpuntenlijst’ 



   
Afstudeerscriptie - Ruimte voor plattelandsontwikkeling 

64 

 Verevening: Voor verevening is nog geen duidelijk beleid. De mate van 
verevening is afhankelijk van de interpretatie van de gemeente. Ook wordt bij 
verevening slechts gekeken naar perceelsniveau. 
 
 Stankwetgeving en geluidsoverlast: De stankwetgeving werkt belemmerend. 
Vaak moet er een bepaalde ruimte zijn tussen de stankbron en het 
stankgevoelige object. Maar in de praktijk is het lang niet altijd zo dat het 
stankgevoelige object hinder ondervindt van de stankbron. En wanneer dit wel zo 
is, is het de vraag of die hinder niet bij het gebied hoort. Dit geldt ook voor 
geluid. Agrarische bedrijven kunnen in de praktijk worden belemmerd door stank 
en geluidsoverlast, met name als men wil uitbreiden.  
 
 Ammoniakwetgeving: Ammoniakwetgeving werkt niet direct belemmerend in 
de huidige regelgeving. Maar bij ontwikkeling van nieuwe natuur zijn agrariërs 
voorzichtig. Wie kan zeggen of nieuwe natuur in de toekomst niet als 
verzuringsgevoelig wordt aangemerkt.  
 
 Medewerking gemeente: Er ontstaat nog wel eens het beeld dat de 
gemeente de plannen van de burger bekijkt en beoordeeld op welke punten het 
plan niet mogelijk is. De gemeente zou meer een meewerkende rol moeten 
vervullen. 
 
 Argwanendheid en wantrouwen: Door de vele veranderingen en 
aanscherpingen van wet- en regelgeving en het niet nakomen van toezeggingen 
in het verleden, is met name de agrarische sector argwanend ten opzichte van de 
wet- en regelgeving van de overheid. Men wil garantie dat de wet- en 
regelgeving volgend jaar niet weer aangepast wordt, zodat men weet waar men 
aan toe is. 
 
 Begrip en respect: Vanuit de samenleving is er niet altijd voldoende begrip 
en respect voor de agrarische bedrijfsvoering. De burger moet leren begrijpen 
dat de agrariër gewoon zijn werk zo goed mogelijk wil doen. De burger moet 
naast de mooie kanten van de boerderij (koeien in de wei), ook inzien dat er 
gewoon gewerkt moet worden, en dat daar stank of geluidsoverlast bij hoort.  
 
 Projectmoe: Het huidige beleid gaat er veel van uit dat er initiatieven en 
projecten van onderaf moeten komen. Veel agrariërs zijn echter bijna 
'projectmoe'. De agrariër ziet zichzelf ook als een mooi project op het platteland 
dat behouden moet blijven in het landschap, en wil vooral daar zijn energie in 
steken.  
 
 Subsidie gezien als staatsteun: 
Subsidie richting primaire landbouw 
wordt al gauw gezien als staatssteun. En 
dat terwijl heel veel mensen juist het 
eenvoudige ‘boerenland’ met koeien in de 
wei zo waarderen. Wanneer een boer 
gewoon wil boeren, en daarbij zorgdraagt 
voor een landschap met koeien in de wei 
en daarbij bijvoorbeeld ook nog wat aan 
weidevogelbeheer doet, is er geen 
mogelijkheid op aanspraak van 
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subsidiegeld. Subsidiering van de 'lusten' van de agrarische sector, zonder dat dit 
gezien wordt als staatsteun, is lastig. 
 
 Detailhandel in het buitengebied: In het huidige beleid van de provincie en 
de gemeente wordt weinig ruimte geboden voor detailhandel in het buitengebied. 
Een tuinder bijvoorbeeld die een klein winkeltje erbij wil hebben, wordt al snel 
verwezen naar een bedrijventerrein. Hierdoor wordt de economische vitaliteit van 
het buitengebied aangetast. 
 
 Groeimogelijkheden VAB: De fysieke groeimogelijkheden van bedrijven in 
vrijgekomen agrarische bebouwing is beperkt. Bij uitbreiding kan het historische 
karakter van boerderij en erf worden aangetast. Wanneer bedrijven groter 
groeien is men genoodzaakt te verhuizen naar een bedrijventerrein. 
 
 Interpretatie van wet- en regelgeving: Vaak is de regelgeving op zich niet 
het grootste probleem, maar de interpretatie van de regelgeving door 
ambtenaren. Als men met z'n allen iets wil, dan kan dit vaak wel geregeld 
worden binnen bestaande wetgeving. Maar iedereen binnen de gemeentelijke 
organisatie (van handhavers tot juridische medewerkers en planologen) moet 
dan wel meewerken, en niet alleen de weg met de minste weerstand  
bewandelen. Hiervoor is politieke en ambtelijke durf nodig en een ander manier 
van denken en doen binnen de gemeentelijke organisatie. 
 
 Gebiedsniveau i.p.v. perceelsniveau: Er wordt nog veel te veel gekeken naar 
ontwikkeling op perceelsniveau. Wanneer plattelandsontwikkeling meer op 
gebiedsniveau wordt aangepakt waarbij over de perceelsgrenzen heen gekeken 
wordt, komt het platteland sneller en beter tot ontwikkeling en ontstaan er 
nieuwe mogelijkheden.  
 
 Waardedaling agrarische grond: Agrariers zijn niet zo welwillend om land 
met een ‘agrarische bestemming’ om te vormen tot een ‘natuur bestemming’ 
omdat agrarische grond meer waarde heeft, waardoor deze grond eventueel later 
voor meer geld verkocht kan worden. In gebieden waar natuur de kans wordt 
gegeven is subsidie te krijgen om ‘nieuwe natuur’ te ontwikkelen. Maar daar 
waar dan niet kan draait de boer zelf op voor de kosten van de ontwikkeling en 
de vermindering van zijn grondwaarde, doordat de bestemming veranderd moet 
worden. Hierdoor worden investeringen in het landschapsbeeld niet bepaald 
gestimuleerd. 
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Alle punten die in de hoofdstukken 3 en 4 zijn genoemd als ergernis, knelpunt, 
belemmering, probleem of aandachtspunt staan nu op een rij. Dit is de 
‘ergernissen en knelpuntenlijst’ uit paragraaf 4.3.  
Het is nu tijd om deze lijst te filteren en ordenen om zodoende te achterhalen 
welke categorieën problemen er zijn en welke enkelvoudige oorzaken daar aan ten 
grondslag liggen. Zo wordt de exacte problematiek duidelijk, en kan er op een 
eenvoudige manier gezocht worden naar oplossingen. 
 
De eerste paragraaf geeft uitleg over de werkwijze van de analyse. In de 
paragrafen daarna vindt de daadwerkelijke analyse plaats. Uiteindelijk ontstaat er 
in paragraaf 5.5 een overzichtstabel van de probleemcategorieën en enkelvoudige 
oorzaken waaruit de exacte problematiek te herleiden is. Deze exacte 
problematiek vormt de basis in het vervolg van het onderzoek om goede passende  
oplossingsrichtingen te ontwikkelen.  
 

5.1 Methodiek van de analyse 
 
De ergernissen en knelpunten op de 'ergernissen en knelpuntenlijst' hebben 
relaties met elkaar. Meerdere ergernissen of knelpunten zijn bijvoorbeeld terug te 
voeren tot een zelfde probleem. Problemen hebben vaak weer een dieperliggende 
oorzaak, waaruit de problemen voortkomen. Door de ergernissen en knelpunten te 
filteren, kunnen al deze  ergernissen, knelpunten, belemmeringen, problemen of 
aandachtspunten worden geordend.  

 
Zoals in het schema is te zien wordt de 'ergernissen en knelpuntenlijst' gefilterd en 
geordend. Hierdoor ontstaat er een classificatie in problemen. Aan elk type 

 

HOOFDSTUK 5 
Analyse van de exacte problematiek 

Schema werkwijze analyse: ‘van ergernis of knelpunt tot oplossing’ 
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probleem kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Dit zijn de 
enkelvoudige oorzaken. Deze enkelvoudige oorzaken dienen aangepakt te worden, 
zodat het type probleem wordt opgelost. Voor de enkelvoudige oorzaken worden 
daarom oplossingen gezocht.  
 

5.2  Type problemen 
 
Om de ergernissen en knelpuntenlijst te filteren en ordenen, is er een tabel 
opgesteld waarin onderscheid wordt gemaakt in verschillende type 
functieveranderingsprocessen. Dit zijn de probleemcategorieën. De 
probleemcategorieën geven inzicht op welke manieren 
functieveranderingsprocessen kunnen verlopen. In paragraaf 5.3 worden alle 
knelpunten en ergernissen gekoppeld aan een of meerdere probleemcategorieën 
uit de tabel. Maar eerste wordt er per probleemcategorie een korte toelichting 
gegeven ter verduidelijking van de type categorie. 
 

 
 

 

5.2.1 Toelichting op de probleemcategorieën 
 
Activiteit mag absoluut niet 

De eerste categorie in de classificatietabel is de activiteit die absoluut niet mag. 
Dit is een activiteit waaraan geen toestemming door de gemeente wordt verleend. 
Hiervoor zijn verschillende redenen denkbaar. De aanvraag past bijvoorbeeld 
simpelweg niet in het beleid of de wetgeving laat de activiteit niet toe.  
Maar soms vallen hier ook activiteiten onder die in het gebied zelf wel gewenst 
worden. Burgers, agrariërs en maatschappelijke organisaties zien in dat deze 
activiteiten bijdragen aan de vitaliteit en sociaal economische ontwikkelingen op 
het platteland, en willen graag dat deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 
Maar door strikte naleving van het beleid en de regelgeving mogen deze 
activiteiten niet worden uitgevoerd.  
 
Activiteit mag wellicht 
Dit zijn type activiteiten waarvan in eerste instantie eigenlijk wordt gezegd dat ze 
niet mogelijk zijn, om dezelfde redenen als bij het vorige type. Maar de reden dat 
een activiteit niet mag kan ook komen door een gebrek aan kennis bij het 

Probleemcategorieën 

A Activiteit mag absoluut niet. 

B 
Activiteit mag wellicht.  
(Met goede wil en inventiviteit is het mogelijk zo om te gaan met de regels dat de activiteit 
toegestaan kan worden) 

C 
Geen besluitvorming over aanvraag  
(of erg late besluitvorming of uitstel) 

D Aanvrager ziet af van de aanvraag voor de activiteit.  

E 
Activiteit mag worden uitgevoerd, maar tegen hoge (onnodige) 
voorwaarden of (onnodige) beperkingen. 

F Aanvraag gaat gepaard met hoge kosten en ergernissen. 

G Aanvraag gaat gepaard met lange termijnen. 

H Aanvragen komen niet tot stand. 

Tabel met de verschillende type problemen bij functieveranderingsprocessen 



   
Afstudeerscriptie - Ruimte voor plattelandsontwikkeling 

68 

ambtelijk apparaat of de aanvrager, of door slechte communicatie tussen beide. 
Ook de angst voor planschade kan een reden zijn. Een activiteit zou dus wellicht 
wel kunnen. 
Wanneer het ambtelijk apparaat bijvoorbeeld wel over voldoende kennis zou 
beschikken, zou een aanvraag met wat maatwerk, goede onderbouwing en andere 
interpretatie van regels misschien wel goedkeuring hebben gekregen. Wanneer 
een aanvraag uiterst zorgvuldig wordt bekeken en behandeld, en er alles aan 
wordt gedaan om goedkeuring te verlenen, is er vaak veel meer mogelijk dan dat 
er van tevoren gedacht wordt. 
 
Geen besluitvorming over aanvraag 

Het kan ook voorkomen dat er geen besluitvorming tot stand komt over een 
aanvraag. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Het onderwerp kan zo 
gevoelig liggen dat besluitvorming steeds wordt uitgesteld, de zogeheten ‘hete 
aardappel’. Of er komt alsmaar geen goedkeuring van hogere overheden. Maar het 
kan ook zo zijn dat het overheidsapparaat niet genoeg capaciteit heeft om alle 
aanvragen te kunnen behandelen. Dit kan een tekort aan capaciteit in menskracht 
zijn, of het ontbreken van inhoudelijke capaciteit. Werkdruk is vaak een directe 
oorzaak van het tekort aan capaciteit.  
Wanneer men net in een overgangsperiode zit tussen bestaand en nieuw beleid of 
regelgeving, wil het voorkomen dat aanvragen blijven liggen totdat ze getoetst 
kunnen worden aan het nieuwe beleid of regelgeving. Het bestaande beleid of 
regelgeving is nog gewoon van kracht, maar men weet al dat het nieuwe beleid 
ieder moment van kracht kan worden. Aanvragen blijven dan even liggen omdat 
ze nog niet officieel aan het nieuwe beleid of regelgeving kunnen worden getoetst. 
Maar vaak wordt het nieuwe beleid of regelgeving toch later van kracht dan dat 
men van tevoren gehoopt had, met als gevolg dat de aanvraag onnodig lang blijft 
liggen en er geen besluitvorming plaats vind. 
 
Aanvrager ziet af van de aanvraag voor de activiteit 

Het komt voor dat aanvragen worden teruggetrokken. Bijvoorbeeld doordat de 
aanvrager bang is dat er procedures tegen hem gestart worden, of een dreiging 
met planschade. Planschade kan door de gemeente doorberekend worden naar de 
aanvrager. Ook kan de complexe regelgeving oorzaak zijn dat van een aanvraag 
voor een activiteit wordt afgezien. 
Het kan zijn dat het reëel is dat de aanvrager afziet van de aanvraag. Maar het 
kan ook zijn dat door een gebrek aan kennis bij de aanvrager, de aanvrager 
onterecht en te snel afziet van de aanvraag.  
 
Activiteit mag worden uitgevoerd, tegen extra voorwaarden/beperkingen 

Dit zijn type activiteiten die goedkeuring krijgen om te worden uitgevoerd. Maar 
de activiteit die uiteindelijk is goedgekeurd, is anders dan de oorspronkelijke 
aanvraag. Om goedkeuring te krijgen voor de activiteit, moeten de plannen 
gedeeltelijk worden aangepast.  
De reden dat de plannen aangepast moeten worden is vaak terug te vinden in 
(onredelijke) eisen vanuit beleid en regelgeving of de interpretatie ervan. De 
regelgeving wordt dan als star ervaren. Maar het kan best voorkomen dat de 
activiteit die aangevraagd is, gewenst wordt door het gebied en het gebied daarbij 
ook geen bezwaren heeft. Maar de activiteit wordt dan toch door starre 
regelgeving niet geheel toegestaan of kan aangepast doorgang vinden. Met meer 
kennis van regelgeving en goede communicatie tussen organisaties, overheden en 
burger was het misschien wel mogelijk geweest het oorspronkelijke plan uit te 
voeren. Met goede wil is vaak meer mogelijk. 
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Aanvraag gaat gepaard met hoge kosten en ergernissen 

Bij dit type aanvragen ontstaan er in het aanvraagproces ergernissen en leidt de 
gehele aanvraag tot hoge kosten voor de activiteit. Dit kan o.a. te maken hebben 
met de hoge legeskosten voor vergunningen of hoge onderzoekskosten. 
Onderzoeken die vanuit beleid of wetgeving worden opgelegd, kunnen hoge kosten 
met zich meebrengen. Door gebrekkige communicatie in het overheidsapparaat of 
tussen de overheid en de burger is het niet altijd duidelijk welke onderzoeken 
wanneer uitgevoerd moeten worden. Of het kan gebeuren dat er dubbelwerk 
verricht wordt, wat weer extra kosten met zich mee brengt.  
In het ergste geval kan het voorkomen dat een aanvraag zo gefrustreerd wordt 
door hoge kosten en andere ergernissen, dat de aanvrager uiteindelijk afziet van 
de activiteit.   
 
Aanvraag gaat gepaard met lange termijnen 

Het kan ook zo zijn dat een activiteit uiteindelijk wel is toegestaan, maar dat er 
een hele lange aanvraagperiode aan vooraf is gegaan. In zijn algemeenheid kan 
een gebrek aan kennis, andere prioriteit, slechte communicatie of een niet-
meewerkende houding hiervan een oorzaak zijn. 
Maar het kan ook zo zijn dat er gedurende de aanvraagperiode beleid is 
veranderd, waardoor de aanvraag opnieuw getoetst moet worden. Of dat het van 
tevoren niet duidelijk is aan welke eisen moet worden voldaan. Daardoor komen er 
telkens nieuwe eisen op tafel, waaraan op dat moment weer voldaan moet 
worden. Dit kan erg vertragend werken, omdat aan iedere eis waaraan voldaan 
moet worden, vaak ook weer onderzoek nodig is.  
 
Als er gedurende het proces beleid verandert, heeft dit tot gevolg dat aanvragen 
langere tijd in beslag nemen. Maar wanneer een aanvraag gepaard gaat met lange 
termijnen, wordt de kans dat in die termijnen beleid wordt aangepast alleen maar 
groter. Dit is een beetje het verhaal van ‘de kip en het ei’. Het is zaak om te 
zorgen dat een aanvraag altijd zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Dit om te 
voorkomen dat er beleid verandert, met alle bijkomende gevolgen.  
 
Aanvragen komen niet tot stand 

De laatste categorie zijn de aanvragen die niet tot stand komen. Dit kan komen 
doordat de initiatiefnemer geen vertrouwen heeft in een goede afloop van een 
functieveranderingsproces. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De 
initiatiefnemer heeft een reële inschatting gemaakt over de haalbaarheid van het 
project en is hierbij tot de conclusie gekomen dat het project niet realiseerbaar is. 
Maar het kan zijn dat bij de inschatting de aanvrager niet over de benodigde 
kennis beschikte, en daardoor eigenlijk geen goede inschatting heeft kunnen 
maken. Ook de negatieve geluiden die de initiatiefnemer opvangt over andere 
functieveranderingsprocessen kunnen de initiatiefnemer doen besluiten geen 
aanvraag in te dienen.  
 

Aanvulling 

Er is ook overlapping en verweving tussen verschillende categorieën uit de tabel 
mogelijk. Problemen staan vaak niet los van elkaar. Het ene probleem kan tot 
gevolg hebben dat er een nieuw of extra probleem ontstaat. 
 
Zo is een aanvraag die gepaard gaat met lange termijnen vaak de oorzaak dat een 
activiteit gepaard gaat met hoge kosten en ergernissen. Of zo kan een activiteit 
waarover geen besluitvorming plaats vindt en die ook nog eens gepaard gaat met 
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hoge kosten en ergernissen, een oorzaak zijn dat nieuwe aanvragen van 
initiatiefnemers niet tot stand komen. 
 

5.3 Koppeling ergernissen en knelpunten aan probleemcategorieën 
 
De ergernissen en knelpunten uit paragraaf 4.3 worden nu gekoppeld aan de 
probleemcategorieën uit paragraaf 5.2. De letters A t/m H  in de linkerkolom 
komen overeen met de probleemcategorieën. Boven aan de tabel staan de punten 
uit de ergernissen en knelpuntenlijst. De gekleurde vakken geven aan welke 
ergernissen en knelpunten er gekoppeld zijn aan iedere probleemcategorie.  
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5.4  Probleemcategorieën en enkelvoudige oorzaken 
 
De ergernissen en knelpunten zijn nu gekoppeld aan verschillende 
probleemcategorieën. De probleemcategorieën geven inzicht op welke manieren 
functieveranderingsprocessen kunnen verlopen. Iedere probleemcategorie wordt 
nu nader bekeken. Er wordt bekeken welke overeenkomsten er zijn te ontdekken 
in de ergernissen en knelpunten die aan de probleemcategorie zijn gekoppeld en 
welke conclusies er verder kunnen worden getrokken. Zo kunnen de enkelvoudige 
oorzaken per probleemcategorie worden opgesteld. Enkelvoudige oorzaken zijn de 
precieze directe oorzaken van problemen. Ze zijn als het ware de bron van het 
probleem. In de volgende subparagrafen worden de gekoppelde knelpunten en 
ergernissen nader bekeken en worden de enkelvoudige oorzaken per 
probleemcategorie beschreven.  
 

5.4.1 Activiteit mag absoluut niet 
 
Beperkingen in het bestemmingsplan zijn vaak een van de redenen waarom geen 
toestemming kan worden gegeven aan een bepaalde activiteit. Nu zijn er bijna 
altijd mogelijkheden om het bestemmingsplan te herzien of om een vrijstelling te 
verkrijgen. Maar het kan ook zo zijn dat het bestemmingsplan (o.a. in de vorm 
van bepalingen in voorschriften) bepaalde activiteiten gewoon niet toestaat. Een 
activiteit mag dan van rechtswege niet.  
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De flexibiliteitsbepalingen die het bestemmingsplan en de ruimtelijke ordening 
bieden, brengen mogelijkheden met zich mee voor gemeenten om activiteiten toe 
te staan op basis van maatwerk. Een goed interpretatie van beleid en wet- en 
regelgeving is daarbij doorslaggevend.  
 
Het ontbreken van voldoende begrip en respect tussen de boer en de burger kan 
leiden tot snellere conflictsituaties. Dit kan weer leiden tot meer bezwaar- en 
beroepprocedures, waardoor het kan voorkomen dat een activiteit geen doorgang 
kan vinden.  
 
Stankwetgeving en geluidsoverlast kunnen een oorzaak zijn waarom een activiteit 
niet wordt toegestaan. Dit kan terecht zijn. Maar het kan ook zijn dat het gebied 
de bedoelde hinder waarvoor de wet is bedoeld, in de praktijk niet ervaart. Het is 
dan zaak de activiteit zo af te stemmen dat het binnen de wet wel mogelijk is, of 
de wet moet aangepast worden. Dit laatste is natuurlijk de lastigste weg en niet 
direct uitvoerbaar op lokaal niveau. Hier gaan lange trajecten van lobbyen aan 
vooraf.  
Detailhandel wordt in het buitengebied van Gelderland niet of nauwelijks 
toegestaan. Dit is het beleid van de provincie. De provincie heeft goede redenen 
om detailhandel niet toe te staan. Er zijn vele detailhandelactiviteiten die daarom 
van rechtswege niet worden toegestaan. Toch wil het gebied (samenwerkende 
gemeenten) meer mogelijkheden en ruimte voor eigen afwegingen. Het gebied is 
van mening dat kleinschalige detailhandel in het buitengebied een belangrijke 
bijdrage levert voor de sociaal economische ontwikkelingen op het platteland.  
 
Samengevat, de enkelvoudige oorzaken: 

• Starre regelgeving en weinig ruimte voor maatwerk  
• Ontbreken van flexibiliteitsbepalingen 
• Verkeerde interpretatie beleid en regelgeving 
 

5.4.2  Activiteit mag wellicht 
 
Zoals in de vorige paragraaf (5.4.1) al te lezen was, kunnen activiteiten soms van 
rechtswege gewoon niet. Dit is vastgelegd in beleid, wet- en regelgeving.  
 
Maar flexibiliteitsinstrumenten die het bestemmingsplan en de ruimtelijke ordening 
bieden, brengen mogelijkheden met zich mee voor gemeenten om sommige 
activiteiten toch toe te staan op basis van maatwerk. Dit kan aansluiten bij de 
wensen die er in een gebied zijn. Er is echter voldoende kennis over beschikbare 
instrumenten en daadkracht nodig om hier uitvoering aan te geven. Door 
bezuinigingsmaatregelen en werkdruk bij gemeenten wil het voorkomen dat het 
ambtelijk apparaat hier onvoldoende over beschikt. De laatste jaren mochten veel 
overheden geen nieuwe mensen aannemen. Wel gingen de werkzaamheden 
gewoon door, en kwamen er soms zelfs nieuwe werkzaamheden bij. Er is sprake 
van een verlies aan kennis en kunde doordat functies worden ingevuld door 
externen. Wanneer externen weer verdwijnen, verdwijnt ook de kennis.18 Met de 
juiste kennis en kunde kan er een bredere interpretatie van wetgeving tot stand 
komen, en kan een activiteit met een betere onderbouwing wellicht wel 
toestemming krijgen om uitgevoerd te worden.  
Het gaat hierbij ook om een goede houding en medewerking van de gemeente. 
Een gemeente is niet alleen een faciliterend en toetsend orgaan, maar hoort ook 

                                                 
18 Adviesrapport 051 VROM-raad;’Ruimte geven, ruimte nemen’  
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initiërend en meewerkend te zijn om tot een vitaal platteland te komen. Veel 
ergernissen uit het gebied hebben betrekking tot dit punt. De gemeente en de 
burger moeten gezamenlijk optrekken om activiteiten op het platteland te kunnen 
realiseren. De gemeente kan daarbij meer doorzettingskracht tonen en 
voorlichting geven aan de burger. Als je met z’n allen op een zelfde lijn zit, is er 
veel meermogelijk (dit is o.a. gebleken in het pilotgebied Neede/Borculo). Er is 
altijd wel ergens een regeltje te vinden, waarop iets niet mogelijk is. Maar het gaat 
erom te kijken naar waar wel mogelijkheden liggen. De juiste interpretatie van 
regelgeving is daarbij van groot belang. Vaak kan er door een juiste onderbouwing 
veel meer dan voor mogelijk werd verwacht. Iets niet toestaan is kiezen voor de 
weg met de minste weerstand.  
 
Samengevat, de enkelvoudige oorzaken: 

• Gebrek aan kennis en kunde bij ambtelijk apparaat 
• Ontbreken/tekort aan flexibiliteitsinstrumenten 
• Weinig daadkracht gemeentelijke organisatie 
• Slechte houding en weinig medewerking gemeente 
• Verkeerde interpretatie beleid en regelgeving 
• Gebrekkige voorlichting en communicatie 
 

5.4.3  Geen besluitvorming over aanvraag 
 
De tijd die het kost om nieuw beleid te implementeren of goedkeuring van hogere 
overheden te verkrijgen kan tot gevolg hebben dat er al die tijd geen 
besluitvorming plaats vind. Ook het ontbreken van voldoende kennis en kunde, 
zoals in paragraaf 5.3.2 is benoemd, kan er toe leiden dat er geen goede 
besluitvorming plaat kan vinden, of wet- en regelgeving niet goed geïnterpreteerd 
kunnen worden. Dit is in het onderzoek een aantal keren naar voren gekomen, 
met name bij de voorbeeldcasus over uitbreiding van de recreatieboerderij Erve 't 
Byvanck. Maar een aanvraag zou ook gevoelig kunnen liggen. De politiek dient een 
besluit te nemen, maar de besluitvorming wordt dan vaak uitgesteld vanwege de 
gevoeligheid.  
 
De mate van medewerking van de gemeente bij het functieveranderingsproces 
wordt door burgers en actoren uit het gebied nog wel eens als ergernis of knelpunt 
benoemd. Wanneer er maar geen besluitvorming over een aanvraag komt, krijgt 
de burger natuurlijk steeds meer het idee dat de gemeente niet welwillend is. Dit 
is voor beide partijen geen fijne werkbare situatie, en dient daarom ook zo veel 
mogelijk te worden voorkomen. Hiervoor is doorzettingskracht en bestuurlijke 
moed nodig. Als de gemeente en een gebied samen iets willen, moeten ze er ook 
voor gaan en beslissingen durven te nemen. Er moet voor gezorgd worden dat een 
ieder betrokken bij het proces op één lijn komt te zitten. Dan is er veel meer 
mogelijk. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.  
 
Samengevat, de enkelvoudige oorzaken: 

• Gebrek aan kennis en kunde bij ambtelijk apparaat 
• Wachten op beleid dat geïmplementeerd moet worden 
• Wachten op goedkeuring van hogere overheden 
• Activiteit ligt gevoelig, zogenaamde 'hete aardappel' 
• Gebrek aan medewerking en welwillendheid gemeente 
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5.4.4  Aanvrager ziet af van de aanvraag voor de activiteit 
 
Bij een aanvrager die afziet van de aanvraag liggen daar terechte of onterechte 
oorzaken aan ten grondslag. Wanneer er voldoende kennis en 
inschattingsvermogen over de haalbaarheid bij de aanvrager is, kan een aanvrager 
een goede beslissing maken en terecht besluiten af te zien van de aanvraag.  
 
Maar door dreiging van planschade of vele bezwaarprocedures kan een aanvrager 
ook onterecht de aanvraag terugtrekken. Al helemaal wanneer de aanvrager niet 
over voldoende kennis beschikt. Voorlichting vanuit de gemeente is daarom erg 
belangrijk. Er kan niet vanuit gegaan worden dat initiatiefnemers zelf altijd over 
voldoende kennis en kunde beschikken om een proces tot een goed einde te 
brengen.  
Argwanendheid, wantrouwen, gebrek aan begrip en respect kunnen in deze 
gevallen ten grondslag liggen aan de totstandkoming van bezwaarprocedures en 
planschadeclaimen, waardoor de aanvrager af zou kunnen zien van de aanvraag.  
 
De mate van verevening kan op een gegeven moment ook een reden zijn waarom 
een aanvraag wordt teruggetrokken. De aanvrager ziet het misschien niet zitten 
om voor de activiteit bepaalde mate van verevening toe te passen. Ook hierbij is 
het weer van belang dat er sprake is van goede voorlichting. Goede voorlichting 
kan veel problemen al bij voorbaat verhelpen. Slechte voorlichting daarentegen 
kan ervoor zorgen dat projecten onterecht worden gestaakt. Slechte voorlichting is 
dan een oorzaak van een probleem, terwijl goede voorlichting een oplossing van 
een probleem kan zijn. 
 
Vrijgekomen agrarische bebouwing heeft een beperkte gebruiksmogelijkheid. 
Wanneer voor een bepaalde activiteit uit beleidsoogpunt vrijkomende agrarische 
bebouwing gebruikt moet worden om de activiteit te realiseren, kan dit 
belemmeringen met zich meebrengen. De beperkte mogelijkheden die bestaande 
bebouwing biedt, kan daardoor mogelijk een reden zijn waarom de aanvrager 
afziet van de aanvraag wanneer een functie in bestaande vrijkomende agrarische 
bebouwing gerealiseerd moet worden.  
 
Een andere mogelijke oorzaak waarom aanvragen misschien worden 
teruggetrokken is te vinden in de projectmoeheid die onder een aantal 
(agrarische)initiatiefnemers heerst. Zij willen eigenlijk voornamelijk gewoon 
boeren. Kleine projecten willen ze nog wel aan beginnen, maar wanneer er veel 
'rompslomp' bij komt kijken, zien ze weer snel af van de aanvraag.  
 
Samengevat, de enkelvoudige oorzaken: 

• Dreiging planschade of procedures 
• Gebrek aan kennis bij aanvrager 
• Matige begeleiding en voorlichting gemeente 
 
 

5.4.5 Uitvoering mogelijk, tegen hoge voorwaarden/beperkingen 
 
Een juiste interpretatie van wet- en regelgeving en de beschikking over voldoende 
kennis en kunde zijn, zoals al eerder omschreven, noodzakelijk om een activiteit 
goed te kunnen uitvoeren. Het niet goed in kunnen schatten van de mogelijkheden 
en onmogelijkheden door de gemeente of aanvrager kan ertoe leiden dat er geen 
goedkeuring wordt verleend aan bepaalde aanvragen (paragraaf 5.4.1 en 5.4.2). 
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Maar het kan ook zo zijn dat een activiteit wel mag worden uitgevoerd, maar 
tegen onnodige voorwaarden of beperkingen. Het beleid, wet- en regelgeving en 
de manier waarop er mee omgegaan wordt ligt hier direct aan ten grondslag. 
Voorbeelden uit het onderzoek hiervan zijn de beperkte ontwikkelingsgerichtheid 
en actualiteit van het bestemmingsplan, de stankwetgeving in de praktijk en de 
onmogelijkheden voor kleinschalige detailhandel in het buitengebied. Maar het 
gaat hier ook vooral weer om de interpretatie van het beleid en de wet- en 
regelgeving en de manier waarop de gemeente communiceert met en 
medewerking verleent aan de initiatiefnemer.  
 
Samengevat, de enkelvoudige oorzaken: 

• Gebrek aan kennis over wet- en regelgeving 
• Starre regelgeving en weinig ruimte voor maatwerk  
• Verkeerde interpretatie beleid en regelgeving 
• Slechte communicatie en afstemming in gemeentelijke organisatie 
• Gebrekkige medewerking en voorlichting naar burger 
 
 

5.4.6  Aanvraag gaat gepaard met hoge kosten en ergernissen 
 
Wanneer een activiteit uitgevoerd wordt zoals bedoeld was in de aanvraag, wil niet 
zeggen dat er dan geen problemen kunnen zijn geweest in het proces dat er aan 
vooraf is gegaan. Het functieveranderingproces kan geleid hebben tot hoge kosten 
of andere ergernissen.  
 
Een verandering in het bestemmingsplan is een van de zaken waaruit nogal eens 
ergernissen en hoge kosten voortvloeien. Bij bestemmingsplanveranderingen zijn 
vele onderzoeken nodig. Deze zijn vooral nodig voor de ruimtelijke onderbouwing. 
Hieraan zijn veel onderzoekskosten verbonden. Voor sommige relatief simpele 
activiteiten is ook een bestemmingsplanherziening of vrijstelling nodig. Juist bij 
deze relatief simpele activiteiten, waarvoor de aanvrager vaak ook weinig 
realisatiekosten heeft is het des te frustrerende wanneer er relatief veel kosten 
voor onderzoek, vergunningen en leges moeten worden gemaakt. Het werken met 
vrijstellingslijsten of flexibelere en globalere bestemmingsplannen kan het aantal 
activiteiten waarvoor lange bestemmingsplantrajecten moet worden uitgevoerd, 
terugbrengen. Gedetailleerde bestemmingsplannen kunnen daarentegen de reden 
zijn dat een wijziging vaker nodig is.  
 
Slechte voorlichting en communicatie kan een oorzaak zijn dat aanvrager niet op 
de hoogte is van de te ondernemen stappen in het proces. De aanvrager is 
bijvoorbeeld laat op de hoogte over welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden 
voor de ruimtelijke onderbouwing. Dit kan ook aan de medewerking van de 
gemeente liggen. Wanneer zich verspreid in de tijd steeds nieuwe eisen voordoen 
en er telkens nieuwe onderzoeken nodig zijn, brengt dit voor de aanvrager extra 
kosten en ergernissen met zich mee.  
 
Stankwetgeving en geluidswetgeving zorgen in praktijk ook voor veel ergernissen. 
Het gebrek aan begrip en respect tussen boeren en burgers ligt hier indirect aan 
ten grondslag. Door dit onbegrip ontstaan er vaker conflicten, met 
beroepsprocedures of schadeclaimen tot gevolg. Dit heeft weer tot gevolg dat 
functieveranderingsprocessen langer duren en soms meer geld kosten.  
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Het kost enige tijd voordat beleid en regelgeving dat door hogere overheden reeds 
is opgesteld, doorgevoerd is in lagere overheidsorganisaties zoals de gemeente. 
Hier kunnen ook ergernissen en knelpunten bij functieveranderingsaanvragen uit 
voortkomen, doordat aanvragen nog niet aan nieuw beleid of een 
bestemmingsplan kunnen worden getoetst (zie ook paragraaf 5.4.7).  
 
Verevening is soort maatwerk instrument. Onevenredige of oneerlijke verevening 
kan een oorzaak zijn voor ergernissen en kostenstijgingen. In de toekomst wordt 
het op basis van de Grondexploitatiewet misschien ook mogelijk om financiële 
verevening toe te passen. Als hier niet goed mee omgesprongen wordt, kan dit 
leiden tot kostenstijging en bijbehorende ergernissen voor de aanvrager.  
 
Samengevat, de enkelvoudige oorzaken: 

• Relatief vaak bestemmingsplanveranderingen door gedetailleerde bp's 
• Veel onderzoek(skosten) nodig voor ruimtelijke onderbouwing 
• Legeskosten voor vergunningen en herzieningen 
• Besluiten en reacties op (aan)vragen laten lang op zich wachten 
• Gebrekkige voorlichting en communicatie vanuit de gemeente 
 

 
5.4.7  Aanvraag gaat gepaard met lange termijnen 

 
De vele complexe wet- en regelgeving die de afgelopen jaren op gemeenten en 
burgers is afgekomen, werd in het onderzoek vaak genoemd als een belangrijk 
oorzaak waaruit veel problemen voortkomen. Ruimtelijk regelgeving, stank- en 
geluidswetgeving werden in dit onderzoek meerdere malen als voorbeeld 
genoemd. 
De gemeente heeft tijd nodig om al het beleid en regelgeving dat van hogere 
overheden komt, door te voeren naar gemeentelijk beleid. Het kost een aantal 
jaren voordat veranderingen die vanuit het Rijk geïnitieerd zijn, doorgevoerd zijn 
tot op gemeentelijk niveau. (Zie schema op de volgende pagina) Neem 
bijvoorbeeld het Streekplan. Het Streekplan is voor de provincie Gelderland hét 
instrument om ruimtelijke ontwikkeling in goede banen te leiden. Het Streekplan 
geeft aan wat gemeenten mogen en niet mogen. De burger ziet deze 
mogelijkheden en onmogelijkheden die het Streekplan biedt ook. Maar de 
gemeenten moet haar beleid en bestemmingsplannen nog wel afstemmen op het 
nieuwe Streekplan, alvorens burgers er ook gebruik van kunnen maken. Dit kan 
frustraties opleveren bij burgers en leid indirect tot langere processen.  
 
Het doorvoeren van veranderingen in beleid en wetgeving zal altijd tijd kosten. De 
afgelopen jaren zijn er veel veranderingen doorgevoerd. Ook de komende jaren 
staat er nog veel te veranderen, zoals bijvoorbeeld de Wro en de  
Grondexploitatiewet. Maar ook op Europees niveau ontstaan nieuwe richtlijnen en 
wetgeving, die weer doorgevoerd dienen te worden tot in de gemeentelijke 
organisaties. Echter ontstaat het gevoel dat er te veel veranderingen tegelijkertijd 
aan komen. De gemeenten weten niet meer waar ze aan toe zijn. Het gevolg is dat 
de gemeente een afwachtende houding aanneemt19.  
 

                                                 
19 Adviesrapport 051 VROM-raad;’Ruimte geven, ruimte nemen’ 
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De burger wil echter in de beginfase van een plantraject zo veel mogelijk 
antwoorden op zijn vragen hebben en weten wat hem te wachten staat. Het 
kunnen eenvoudig te beantwoorden vragen zijn, maar ook ingewikkeldere. Welke 
onderbouwingsrapporten zijn er gedurende het traject nodig? Is een schets 
voldoende, of moet er een officiële tekening van een architect toegevoegd 
worden? Moet ik verevening toepassen, en in welke mate?  
Lang niet altijd zullen de vragen van de burger van tevoren beantwoordt kunnen 
worden, temeer omdat er in bepaalde mate sprake zal zijn van maatwerk. Maar 
door goede voorlichting en duidelijkheid in beleid en wetgeving kunnen veel 
vragen beantwoord worden en kan een functieveranderingsproces zo kort mogelijk 
worden gehouden. Wanneer dit niet het geval is kunnen juist extra vertragingen in 
het proces optreden.  
 

Globaal schema over de invloedssfeer van het ruimtelijk beleid, wet- en regelgeving.  
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Het gebrek aan begrip en respect zijn ook hier weer indirecte een oorzaak dat een 
functieveranderingsproces lang duurt. Het ontbreken van begrip en respect kan 
leiden tot conflicten met bezwaar en beroepsprocedures. 
 
Samengevat, de enkelvoudige oorzaken: 

• Andere prioriteiten, niet meewerkende houding gemeente 
• Nieuwe eisen door verandering in beleid of wet- en regelgeving 
• Door slechte communicatie en voorlichting worden eisen verspreid in het proces 
kenbaar 

• Besluiten en reacties op (aan)vragen laten lang op zich wachten 
• Gebrek aan kennis bij de aanvrager, complexe wet- en regelgeving 

 

5.4.8  Aanvragen komen niet tot stand 
 
De laatste categorie zijn de aanvragen die niet tot stand komen. Uit het onderzoek 
zijn een aantal punten te noemen die hier direct of indirect aan ten grondslag 
liggen. 
 
Onmogelijkheden in het bestemmingsplan kunnen een reële reden zijn waarom 
aanvragen niet tot stand komen. ‘Als iets niet mag, dan mag het niet’. Maar het is 
wel altijd zaak om alle mogelijke opties goed onderzocht te hebben. Hiervoor is 
kennis bij de aanvrager noodzakelijk. Wanneer deze kennis er niet is, kan de 
gemeente door goede medewerking en voorlichting dit eventueel opvangen.  
 
Het niet toestaan van detailhandel in het buitengebied is ook een reële reden 
waarom aanvragen, met betrekking tot detailhandel, niet tot stand komen. Dit is 
echter vastgesteld beleid. Wanneer het gebied toch een bepaalde mate van 
detailhandel wenst, zouden ze met een goede onderbouwing moeten lobbyen om 
het beleid aan te passen.  
 
Een initiatiefnemer van een activiteit kan geluiden uit zijn omgeving opvangen dat 
functieveranderingsprocessen moeizaam verlopen door complexe regelgeving, 
weinig medewerking en voorlichting door de gemeente. Dit kan tot gevolg hebben 
dat projecten niet van de grond komen. Een initiatiefnemer zou zich wel drie keer 
bedenken alvorens een functieveranderingsproces te starten, als hij uit zijn 
omgeving te horen krijgt welke problemen hier allemaal bij kunnen komen kijken.  
Er kan eigenlijk gezegd worden dat alle problemen die zich voordoen bij 
functieveranderingsprocessen indirect tot gevolg kunnen hebben dat nieuwe 
initiatieven uitblijven.  
 
Bij aanleg van nieuwe natuur draait de agrariër in bepaalde gebieden (buiten het 
groenblauwe raamwerk) zelf op voor de waardedaling van zijn agrarische grond. 
Deze waardedaling zorgt ervoor dat de kosten voor zo’n project enorm kunnen 
stijgen met als mogelijk gevolg dat er weinig nieuwe natuurprojecten buiten het 
groenblauwe raamwerk tot stand komen. Vaak zijn er ook problemen met 
subsidiëring van agrarische projecten. Subsidie aan agrariërs wordt nogal snel 
gezien als staatssteun, en dat is verboden. Alleen creatieve aanvragen maken 
kans. Maar projecten die zich richten op en rond het agrarische bedrijf komen om 
deze reden vaak niet tot stand. De oorzaak is in dit geval het niet gebruik kunnen 
maken van subsidies, doordat subsidie gezien wordt als staatssteun.  
Het gebiedsgerichte beleid in Nederland gaat er ook van uit dat projecten ‘bottum-
up’ tot stand moeten komen. Maar de agrariërs zijn in de praktijk nogal eens 
‘projectmoe’. Ze willen niet steeds allerlei projecten, buiten de agrarische 
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bedrijvigheid om (projecten rondom agrarische bedrijvigheid wordt gezien als 
staatsteun), verzinnen. De agrariër wil gewoon zijn bedrijf runnen. Daar heeft hij 
al werk genoeg aan. Mogelijke initiatieven of projecten komen daardoor niet van 
de grond. Ook de waardedaling van agrarische grond kan voor agrariërs een reden 
zijn waarom aanvragen niet tot stand komen. 
 
Een andere mogelijke reden waardoor een activiteit niet van de grond komt kan te 
maken hebben met de argwanendheid rondom de toepassing van de 
ammoniakwetgeving in de toekomst. Het zou kunnen gebeuren dat projecten in 
het kader van nieuwe natuur hierdoor nu onnodig worden beperkt. De agrariër 
durft het niet aan om dat wat nu mogelijk is qua nieuwe natuurontwikkeling op 
zijn perceel te realiseren, omdat de continuïteit van wet- en regelgeving in het 
verleden niet gegarandeerd is gebleken. 
 
Bij aanleg van nieuwe natuur draait de agrariër in bepaalde gebieden (grof gezegd 
buiten het groenblauwe raamwerk) zelf op voor de waardedaling van zijn 
agrarische grond. Deze waardedaling zorgt ervoor dat de kosten voor zo’n project 
enorm kunnen stijgen met als mogelijk gevolg dat er weinig nieuwe 
natuurprojecten buiten het groenblauwe raamwerk tot stand komen. Er dient hier 
echter wel aangemerkt te worden dat het gekozen beleid is om alleen 
natuurontwikkeling te stimuleren in die gebieden waar het noodzakelijk is.  
 
Samengevat, de enkelvoudige oorzaken: 

• Reële inschatting van mogelijkheden 
• Gebrek aan kennis bij de aanvrager 
• Gebrekkige voorlichting en medewerking gemeente  
• Negatieve 'geluiden' leiden tot terughoudendheid in aanvragen  
• Strikte (subsidie)regelingen en weinig ruimte voor maatwerk 
• 'Projectmoeheid' 
 

5.4.9  Resterende ergernissen en knelpunten 
 
De meeste ergernissen en knelpunten van de lijst zijn enkele of zelfs meerder 
malen gekoppeld aan verschillende probleemcategorieën. Maar er zijn er een 
aantal die niet of nauwelijks zijn gekoppeld en ter sprake zijn gekomen. Het blijkt 
dat dit ziet zulke belangrijke knelpunten of ergernissen zijn, of helemaal geen 
ergernissen of knelpunten zijn maar een soort oplossingsrichtingen.  
 
Zo is verevening eigenlijk een soort instrument voor maatwerk. Wanneer het 
instrument nog onduidelijk is of niet goed werkt, kan het een probleem opleveren. 
Maar verevening moet vooral gezien worden als instrument waarmee beter 
maatwerk geleverd kan worden, tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls aan het 
platteland wordt geleverd en gebiedsgericht gewerkt kan worden.  
 
Een andere manier om nog meer gebiedsgericht te werken kan gezocht worden in 
het meer perceelsoverschrijdend werken. Dit was een van de punten die niet aan 
een probleemcategorie is gekoppeld, omdat ook dit al een soort oplossingrichting 
is.  
 
Het instrument verevening en perceelsoverschrijdend werken kunnen met elkaar 
te maken hebben. Door verevening perceelsoverschrijdend toe te passen, kan het 
instrument versterkt worden. De mogelijkheden van het instrument verevening 
zouden door te kijken naar gebiedniveau, worden vergroot. 
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5.5  Overzichtstabel 'problemen bij functieveranderingsprocessen' 
 
Om een duidelijk overzicht te geven van de enkelvoudige oorzaken en de type 
probleemcategorieën zijn deze in onderstaande tabel tezamen weergegeven.  
 

Overzichtstabel van problemen bij functieveranderingsprocessen, gezien 

vanuit de aanvrager 
Probleemcategorie Enkelvoudige oorzaak 

Starre en gedetailleerde regelgeving en weinig ruimte voor maatwerk 

Ontbreken van flexibiliteitsbepalingen 

Activiteit mag absoluut niet. 

Verkeerde interpretatie beleid en regelgeving 

Gebrek aan kennis en kunde bij ambtelijk apparaat  

Slechte houding en weinig medewerking gemeente  

Ontbreken/tekort aan flexibiliteitsinstrumenten 

Weinig daadkracht gemeentelijke organisatie 

Verkeerde interpretatie beleid en regelgeving 

Activiteit mag wellicht.  
(Met goede wil en 
inventiviteit is het mogelijk 
zo om te gaan met de 
regels dat het toch wel kan) 

Gebrekkige voorlichting en communicatie 

Gebrek aan kennis en kunde bij ambtelijk apparaat 

Wachten op beleid dat geïmplementeerd moet worden 

Wachten op goedkeuring van hogere overheden 

Activiteit ligt gevoelig, zogenaamde 'hete aardappel' 

Geen besluitvorming over 
aanvraag  
(of erg late besluitvorming 
of uitstel) 

Gebrek aan medewerking en welwillendheid gemeente 

Gebrek aan kennis bij de aanvrager 

Dreiging planschade of procedures 

Aanvrager ziet af van de 
aanvraag voor de activiteit.  

Matige begeleiding en voorlichting van de gemeente 

Gebrek aan kennis over wet- en regelgeving 

Verkeerde interpretatie beleid en regelgeving 

Starre regelgeving en weinig ruimte voor maatwerk 

Slechte communicatie en afstemming in gemeentelijke organisatie 

Activiteit mag worden 
uitgevoerd, maar tegen 
hoge (onnodige) 
voorwaarden of (onnodige) 
beperkingen. 

Gebrekkige medewerking en voorlichting richting burger 

Relatief vaak bestemmingsplanveranderingen door gedetailleerde bp's 

Veel onderzoek(skosten) voor ruimtelijke onderbouwing 

Legeskosten voor vergunningen en herzieningen 

Besluiten en reacties op (aan)vragen laten lang op zich wachten 

Aanvraag gaat gepaard met 
hoge kosten en ergernissen. 

Gebrekkige voorlichting en communicatie vanuit de gemeente 

Andere prioriteiten, niet meewerkende houding gemeente 

Nieuwe eisen door verandering in beleid of wet- en regelgeving 

Door slechte communicatie en voorlichting worden eisen verspreid in 
het proces kenbaar 

Besluiten en reacties op (aan)vragen laten lang op zich wachten 

Aanvraag gaat gepaard met 
lange termijnen. 

Gebrek aan kennis bij aanvrager, complexe wet- en regelgeving 

Reële inschatting van de mogelijkheden 

Gebrek aan kennis bij de aanvrager 

Gebrekkige voorlichting en medewerking gemeente 

Negatieve 'geluiden' leiden tot terughoudendheid in aanvragen 

Strikte (subsidie)regelingen en weinig ruimte voor maatwerk 

Aanvragen komen niet tot 
stand. 

'Projectmoeheid' 

 
 
Aan de hand van deze overzichtstabel is het nu duidelijk op welke verschillende 
manieren functieveranderingsprocessen kunnen verlopen, en wat de verschillende 
enkelvoudige oorzaken daarvan zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden wat nu 
precies de belangrijkste problemen zijn waardoor functieveranderingsprocessen op 
het platteland niet van de grond komen, worden gefrustreerd of beperkt. 
 
 

Overzichtstabel probleemcategorieën en enkelvoudige oorzaken 
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Conclusies overzichtstabel 'problemen bij functieveranderingsprocessen' 

Door de ordening van ergernissen en knelpunten in probleemcategorieën en 
bijbehorende enkelvoudige oorzaken zijn de belangrijkste problemen bij 
functieveranderingsprocessen naar boven gehaald en weergegeven in de 
overzichtstabel. Uit de overzichtstabel valt een algemene lijn op te maken in de 
enkelvoudige oorzaken. Vele enkelvoudige oorzaken hebben met elkaar te 
maken en worden meermalen genoemd. Deze worden hieronder beschreven, wat 
leidt tot de exacte problematiek. 
 
Juiste interpretatie van wet- en regelgeving en de beschikking over voldoende 
kennis en kunde zijn belangrijke voorwaarden om tot een goede besluitvorming 
te kunnen komen over een functieveranderingsaanvraag. Slechte of geen 
voorlichting en communicatie levert problemen op bij 
functieveranderingsprocessen, goede voorlichting en communicatie kan 
problemen voorkomen of oplossen.  
 
De gemeente dient zo veel mogelijk mee te werken aan 
functieveranderingsprocessen. Ze moet daarbij beseffen dat niet alleen de 
burger de initiator is voor projecten in het kader van de plattelandsontwikkeling. 
De gemeenten moeten samen met de boeren en burgers werken aan 
plattelandsontwikkeling. Als een burger met een initiatief komt, is het dus niet 
alleen belangrijk om te kijken op welke punten het initiatief nog te kort komt. Er 
moet vooral gekeken worden op welke punten het plan aangepast moet worden, 
zodat uitvoering van het plan mogelijk is. De burger heeft echter het idee dat zij 
telkens weer terug naar de tekentafel wordt gestuurd om de plannen bij te 
werken, net zo lang totdat het past binnen het juridisch- en beleidskader. 
Daarbij komen er gedurende het proces telkens nieuwe eisen vanuit de 
gemeente (soms ook provincie) op tafel te liggen. De gemeente moet bij 
initiatieven voor plattelandsvernieuwing niet alleen faciliterend werken, maar ook 
initiërend. Met daadkracht en maatwerk is er veel mogelijk. 
 
Het ruimtelijk kader en het bestemmingsplan zijn nog te weinig 
ontwikkelingsgericht. Bestemmingsplannen zijn van vroeger uit nog vooral 
gericht op rechtsbescherming in plaats van het scheppen van mogelijkheden 
voor ruimtelijke ontwikkeling. De burgers en boeren willen tegenwoordig echter 
meer ruimte voor snelle ontwikkeling, maar tegelijkertijd ook een optimale 
rechtsbescherming van eigendommen behouden. De vele en snelle 
veranderingen die op het platteland gaande zijn, vragen om een 
bestemmingsplan dat sneller in kan spelen op ontwikkelingen en ten alle tijden 
voor een ieder gemakkelijk te raadplegen is.  
 

Concluderend 

Verkeerde interpretatie van wet- en regelgeving, star ruimtelijk kader en niet 
flexibel bestemmingsplan, terughoudendheid in medewerking en gebrekkige 
voorlichting en communicatie zijn de belangrijkste problemen bij 
functieveranderingsprocessen. Dit heeft tot gevolg dat 
functieveranderingsprocessen niet van de grond komen, vertraagd, gefrustreerd 
of beperkt worden.  
 

 

 

5.6 CONCLUSIE HOOFDSTUK 5 
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Samengevat, de problematiek 

Aan de hand van de overzichtstabel kan geconcludeerd worden wat nu precies de 
belangrijkste problemen zijn waardoor functieveranderingsprocessen op het 
platteland niet van de grond komen, worden gefrustreerd of beperkt.  
 
Kort en bondig zijn dat de volgende tien: 
1. Complexe wet- en regelgeving en de vele veranderingen die daarin 

doorgevoerd zijn/worden. 
2. Star en niet ontwikkelingsgericht beleid met weinig ruimte voor maatwerk. 
3. Verkeerde of gebrekkige interpretatie van beleid, wet- en regelgeving. 
4. Mogelijk gebrek aan kennis en kunde bij gemeente. 
5. Gebrekkige voorlichting en communicatie door gemeente. 
6. Gebrek aan kennis bij aanvrager door matige informatievoorziening. 
7. Te weinig medewerking en daadkracht van de gemeente. 
8. Bestemmingsplan niet ontwikkelingsgericht, weinig flexibiliteit. 
9. Argwanendheid en wantrouwen van agrarische sector richting overheid. 
10. Tekort aan begrip en respect tussen boeren en burgers. 
 
De problematiek die in dit hoofdstuk is beschreven, heeft als input gediend voor 
de gesprekken met de actoren in hoofdstuk 7 en wordt gebruikt bij de 
oplossingsrichtingen in hoofdstuk 8.  
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In Hoofdstuk 5 is duidelijk geworden op welke verschillende manieren 
functieveranderingsprocessen kunnen verlopen, en wat de verschillende 
enkelvoudige oorzaken daarvan zijn. Alvorens gekeken gaat worden naar de 
oplossingrichtingen en ideeën die de actoren hebben aangedragen (Hoofdstuk 7) 
en het uiteindelijke pakket aan oplossingen en maatregelen (Hoofdstuk 8), wordt 
in dit hoofdstuk een uitstapje gemaakt naar de al bestaande mogelijkheden en 
initiatieven. 
 
De hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid zijn vastgelegd in de Nota Ruimte. In die 
nota geeft het rijk provincies en gemeenten meer vrijheden en mogelijkheden dan 
voorheen, onder meer om te ontwikkelen in het landelijk gebied. Maar welke 
bestaande en toekomstige mogelijkheden voor functieverandering van 
vrijkomende agrarische bebouwing en stimulering van nieuwe economische 
dragers en nevenfuncties op het platteland worden nu aangegrepen door 
provincies en gemeenten. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste op een rij 
gezet. 
 

6.1 Provincies 
 

 De provincie Limburg heeft het BOM instrument (Bouwkavel Op Maat) 
ontwikkeld voor nieuwbouw en uitbreiding van bedrijven in het buitengebied. 
Principe is dat uitbreiding vaak mag, mits de eigenaar een tegenprestatie 
levert op het gebied van landschap, natuur of milieu, zoals de aanleg van een 
houtwal. 

 
 In Gelderland kunnen voor sommige bouwplannen burgemeester en 

wethouders op grond van artikel 19, lid 2 en 3 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening vrijstelling verlenen zonder een verklaring van geen bezwaar van 
GS.  Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in overeenstemming met 
de Inspecteur van VROM, categorieën van gevallen aangewezen waarvoor op 
basis van artikel 19 lid 2 WRO vrijstelling verleend kan worden zonder dat 
een verklaring van geen bezwaar nodig is. Deze categorieën zijn opgenomen 
in een vrijstellingslijst.  

 
Deze vrijstellingslijst moet het proces versnellen. In de vrijstellingslijst zijn 
algemene voorwaarden opgenomen waaraan een project moet voldoen om in 
aanmerking te komen voor vrijstelling. In de algemene voorwaarden staat 
onder andere dat een project niet in strijd mag zijn met relevante wetgeving 
en in welke gebieden geen vrijstelling mogelijk is (groen blauwe raamwerk, 
landbouwontwikkelingsgebieden). 
Naast de algemene voorwaarden is aangegeven welk type projecten in het 
stedelijk, landelijk of ‘groen in en om de stad’ gebied in aanmerking komen 
voor vrijstelling. In delen van het landelijk gebied komen bijvoorbeeld 
(bouw)projecten voor extensieve recreatie in aanmerking voor vrijstelling, 
zonder dat daarbij een verklaring van geen bezwaar van GS nodig is. 

 

 

HOOFDSTUK 6 
Huidige mogelijkheden en bestaande initiatieven  
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 De provincie Zeeland heeft voor nevenfuncties op agrarische bedrijven (zoals 
een minicamping of een kinderdagverblijf) een vergelijkbare regeling 
opgesteld, de zogenaamde 'Positieve Lijst'  
 
Op de positieve lijst staan functies die in bestaande bebouwing in het 
landelijk gebied mogen worden ontwikkeld. Het gaat om functies die 
aansluiten bij de hoofdfunctie van het gebied. Deze verschillen dus per 
streek. De verdeling van functies moet in overeenstemming zijn met het 
streekplan, milieubeleid en waterbeleid. Voor elke nieuwe economische 
drager is vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vooraf 
moet zeker zijn dat de ondernemer bijdraagt aan de verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. De ondernemer maakt hiervoor een plan. 
Landschapsontwikkeling, natuurontwikkeling, sanering van bebouwing en/of 
verbetering van de uitstraling van het erf deel maken hiervan deel uit. De 
provinciale toetsingscommissie Nieuwe Economische Dragers beoordeelt het 
plan. Bij een positief advies sluiten gemeente en ondernemer een contract af. 

 

6.2 Gemeenten 
 
Het belangrijkste instrument dat gemeenten hebben in het ruimtelijk 
ontwikkelingsproces is het bestemmingsplan. In het proces van een 
bestemmingsplanverandering worden vaak vele wetsartikelen uit de WRO 
genoemd. In de volgende paragrafen wordt kort aandacht besteed aan de 
juridische mogelijkheden binnen het bestemmingsplan en de bijbehorende 
wetsartikelen en toekomstige mogelijkheden in de nieuwe Wro.  
 

6.2.1 Bestemmingsplan 
 
In bestemmingsplannen is het mogelijk flexibiliteit aan te brengen aan 
bestemmingen en functies. De artikelen 11, 12 en 15 WRO bieden deze 
mogelijkheden20. Hierbij gaat het om: 
- uitwerkingsplichten 
- wijzigingsbevoegdheden 
- vrijstellingen 
- nadere eisen 
- voorlopige bestemmingen 
 
Met deze instrumenten kan in de praktijk zeer creatief worden omgegaan. 
Duidelijk is echter dat flexibiliteit in een spanningsrelatie staat tot rechtszekerheid. 
De flexibiliteitsinstrumenten leiden er immers toe keuzes in de tijd vooruit te 
schuiven, veranderingen mogelijk te maken en uitzonderingen toe te staan. Al te 
veel flexibiliteit leidt tot verlies van rechtszekerheid. 
 
In veel situaties kan het bestemmingsplan een toepasselijk instrumentarium zijn 
voor realisatie van nieuwe economische dragers en functieverandering van 
vrijkomende agrarische bebouwing. De wijze waarop dit wordt geregeld kan echter 
verschillen. Er doen zich een aantal mogelijkheden voor op basis van de huidige 
WRO: 
1) Rechtstreekse regeling via de bestemming (in samenhang met 
 gebruiksvoorschriften en met daarbij behorende bouwvoorschriften) 
2) Regeling bij wijze van vrijstellingsbevoegdheid 

                                                 
20 Prof. mr. PJJ van Buuren, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht. Derde druk, 1999. 
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3) Regeling bij wijze van wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO 
 
1) Rechtstreekse regeling via de bestemming (in samenhang met 
gebruiksvoorschriften en met daarbij behorende bouwvoorschriften) 
Mogelijke nieuwe functies kunnen rechtstreeks worden toegelaten door middel van 
een toepasselijke ‘medebestemming’, met daarbij behorende gebruiks- en 
bouwvoorschriften, zulks in combinatie met een bestemming conform het 
bestaande gebruik. 
 
Een dergelijke regeling leidt, in tegenstelling tot de vrijstellings- of 
wijzigingsconstructie, tot rechtstreekse toelaatbaarheid, zonder mogelijkheden van 
nadere belangenafweging en het stellen van aanvullende voorwaarden. 
 
Omdat deze aanpak minder sturingsmogelijkheden oplevert dan een aanpak via 
vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheid, komt de rechtstreekse medebestemming 
alleen in aanmerking voor nieuwe functies met weinig negatieve effecten (zoals de 
verkoop van eigen producten op agrarische bedrijven). 
 
2) Regeling bij wijze van  vrijstellingsbevoegdheid 
Deze vrijstellingsbevoegdheid voor nieuwe functies biedt de mogelijkheid belangen 
nader af te wegen en aanvullende ruimtelijk relevante voorwaarden te stellen. 
Vrijstelling kan echter alleen betrekking hebben op min of meer ondergeschikte 
afwijkingen van de hoofdregel en mag niet leiden tot blijvende 
bestemmingsverandering. Daarom leent de vrijstellingsconstructie zich alleen voor 
nieuwe functies als ondergeschikte neventak of voor bouwvoorschriften op relatief 
ondergeschikte punten. De vrijstellingsbevoegdheid komt aldus in aanmerking 
voor de vestiging van neventakken op agrarische bedrijven. 
 
3) Regeling bij wijze van vrijstellingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO 
Ingrijpende functieveranderingen en ingrijpende afwijkingen van 
bouwvoorschriften kunnen gestalte krijgen door middel van een 
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO. De wijzigingsbevoegdheid mag er 
evenwel niet toe leiden dat de structuur en de stedenbouwkundige opzet van het 
plangebied ingrijpend wordt gewijzigd. 
 
Dit zal zich niet gauw voordoen, aangezien de nieuwe functies goeddeels 
hergebruik van aanwezige bebouwing betreffen en daarbij de randvoorwaarde 
geldt, dat de vestiging geen schadelijke gevolgen mag hebben voor de agrarische 
productiefunctie. De wijzigingsbevoegdheid biedt overigens de beste kansen om 
nadere voorwaarden te implementeren. 
 
Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid leidt immers tot een ‘postzegelplannetje’ 
voor het betrokken perceel, waarbij essentiële elementen door nadere detaillering 
van de bijbehorende plankaart en door algemeen bindende voorschriften kunnen 
worden vastgelegd. 
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6.2.2 Belangrijkste wetsartikelen bij bestemmingsplanverandering 
 
Voor een duidelijk overzicht even de belangrijkste wetsartikelen uit de huidige 
WRO, die kunnen worden gebruikt bij een verandering van een bestemming in een 
bestemmingsplan op een rij. 

 art. 10 (bestemmingsplanherziening);  
 art. 11 (bestemmingsplanwijziging);  
 art. 15 (binnenplanse vrijstelling);  
 art. 19 (zelfstandige project-/vrijstellingsprocedure). 

  
Artikel 10 WRO is een beleidsmatige herziening van het bestemmingsplan. Dit 
betekent dat het bestemmingsplan niet in de gewenste ontwikkeling voorziet en 
dat het beleid voor het bestemmingsplangebied wordt herzien. Deze 
herzieningsbevoegdheid is voorbehouden aan de gemeenteraad en is de meest 
omvangrijke procedure in het kader van de WRO. 
De tijdsduur van deze procedure bedraagt tussen de 2 en 3 jaar. 
  
Artikel 11 WRO is een binnenplanse wijzigingsmogelijkheid die door de raad is 
gedelegeerd aan B & W. Het bestemmingsplan voorziet dan beleidsmatig al in 
(door de raad vastgestelde en de provincie goedgekeurde) alternatieve functies 
voor leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Het verschilt per gemeente hoe 
die bevoegdheid is gedefinieerd en welke ruimte die dus biedt. Een 
wijzigingsprocedure wordt meestal toegepast als de bestaande bestemming niet 
meer uitgeoefend wordt. Bijvoorbeeld bij het stoppen van een agrarisch bedrijf 
kan de agrarische bestemming (het bouwperceel) er afgehaald worden en dan zijn 
er mogelijkheden voor de toekenning van andere functies. Deze procedure is 
lichter dan de art. 10 herziening, omdat de raad geen besluit meer hoeft te 
nemen. De tijdsduur van deze procedure bedraagt tussen de 6 en de 8 maanden. 
  
Artikel 15 WRO biedt de mogelijkheid om een vrijstelling op te nemen voor 
ondergeschikte onderdelen. Dit kunnen functies, werkzaamheden of bouwwerken 
zijn. Dit is de ¡°lichtste procedure binnen het kader van de WRO, behalve 
natuurlijk wanneer een initiatief binnen de bestemming past. 
De tijdsduur van deze procedure bedraagt tussen de 6 en de 8 weken. 
  
Artikel 19 lid 1 WRO is een zelfstandige projectprocedure waarbij vrijstelling wordt 
verleend van het bestemmingsplan. Hierbij wordt het beleid niet gewijzigd, maar 
er wordt éénmalig afgeweken van het bestemmingsplan. Dit lid regelt dat de 
gemeenteraad voor de verwezenlijking van een project vrijstelling verleent van het 
geldende bestemmingsplan, mits dat project is voorzien van een goede ruimtelijke 
onderbouwing. Ook moet de provincie een verklaring afgeven dat zij geen bezwaar 
heeft tegen het verlenen van de vrijstelling. Deze procedure wordt vaak 
gepropageerd als de meest wenselijke als er een herziening (ex art. 10 WRO) van 
het bestemmingsplan noodzakelijk is, omdat het de snelste procedure is. Er kleeft 
echter één groot nadeel aan. Er wordt (in een positief geval) alléén voor dat 
specifieke bouwplan en dat bepaalde gebruik een vrijstelling/vergunning 
afgegeven. Elke aanpassing vereist formeel weer een nieuwe procedure (tenzij het 
binnen de bebouwde kom ligt, maar dat is hier niet aan de orde). Aan het eind van 
dit hoofdstuk worden de twee andere leden van dit artikel volledigheidshalve nog 
genoemd, maar die zullen in de praktijk niet of nauwelijks toepasbaar blijken. 
Aangetekend dient wel te worden dat de gemeente voor het toepassen van art. 19 
lid 1 WRO haar bestemmingsplan redelijk actueel moet hebben. De lengte en 
toepasbaarheid van de procedure is daarvan afhankelijk: 
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a)   Is het bestemmingsplan jonger dan 10 jaar, dan is de raad niet in de 
procedure betrokken; 
b)   Is het tussen de 10 en 20 jaar oud, dan moet door de raad een 
voorbereidingsbesluit genomen worden; 
c)   Is het plan ouder, dan kan artikel 19 lid 1 helemaal niet worden toegepast. 
De tijdsduur bij situatie als beschreven onder a) ligt tussen de 6 en de 8 maanden. 
De tijdsduur bij situaties als beschreven onder b) ligt tussen de 8 en 10 maanden. 
Bij situaties als beschreven onder c) wordt het een art. 10 WRO-herziening, met 
een tijdsduur van 2 tot 3 jaar. 
  
In de praktijk zal een goed (gemeentelijk) adviseur erop aandringen de art. 10 
WRO-herziening parallel aan de art.19 lid 1 WRO-procedure te laten lopen, zodat 
het project snel geholpen kan worden en ook meteen in het bestemmingsplan kan 
worden gelegaliseerd. Het voortraject van beide procedures is namelijk ongeveer 
gelijk. 

 
6.2.3 Toekomstige mogelijkheid in de nieuwe Wro 

 
In de nieuwe Wro, die op 23 februari 2006 door de Tweede Kamer is goedgekeurd, 
is een projectbesluit opgenomen dat mogelijk van pas kan komen bij 
gebiedsgerichte ontwikkeling. 
 
Het projectbesluit is een soort van zelfstandige projectprocedure (art. 19 huidige 
WRO). Het projectbesluit biedt de mogelijkheid om de bestemmingsplanprocedure 
gefaseerd te doorlopen. De gemeente kan het projectbesluit gebruiken als het 
bestemmingsplan een bepaalde ontwikkeling of een bepaald project niet toestaat 
en men een dergelijke activiteit toch mogelijk wil maken, zonder meteen het hele 
bestemmingsplan te hoeven aanpassen. In een projectbesluit moeten de 
belangrijkste elementen van het project worden beschreven. Realisatie van een 
project kan dan voortvarend ter hand worden genomen. Regeling van bijvoorbeeld 
de beheersaspecten van het betreffende project volgt later bij de aanpassing van 
het bestemmingsplan. Omdat de actualiteit van bestemmingsplannen van groot 
belang is, moet het projectbesluit altijd gevolgd worden door een aanpassing van 
het bestemmingsplan. Deze aanpassing van het bestemmingsplan moet gebeuren 
binnen één jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden. Deze termijn 
kan voor bepaalde gevallen worden verlengd tot vijf jaar. 
 
Een andere nieuwe ontwikkeling is de omgevingsvergunning. De 
omgevingsvergunning is niet direct een nieuwe mogelijkheid vanuit de Wro, maar 
is onderdeel van het programma ‘Modernisering VROM-regelgeving’. Dit 
programma heeft als doel het aantal wetten en regels van VROM flink te 
verminderen en te verbeteren. De omgevingsvergunning is een belangrijk 
onderdeel hiervan. 
 
Het ministerie van VROM wil de verschillende vergunningen (maar ook 
ontheffingen en andere toestemmingsvereisten) voor wonen, ruimte en milieu 
zoveel mogelijk samenvoegen. De bedoeling is dat in de toekomst één vergunning  
volstaat: de omgevingsvergunning. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. 
Hiervoor gaat één procedure gelden waarop één besluit volgt. Voor beroep tegen 
dat besluit zal er één beroepsprocedure zijn.  
De omgevingsvergunning is in 2007 wettelijk geregeld. Een jaar later, in 2008, 
gaan gemeenten en provincies met de nieuwe vergunning werken.  
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De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, 
monumenten, ruimte, natuur en milieu, die moet leiden tot: 

 minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers 
 betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers 
 kortere procedures 
 geen tegenstrijdige voorschriften 

Burgers en bedrijven die nu nog verschillende vergunningen nodig hebben als zij 
een huis, fabriek of schuur willen bouwen of verbouwen hoeven straks alleen nog 
maar een omgevingsvergunning aan te vragen. 
 
Als voorloper op de omgevingsvergunning is op 1 februari 2006 de 
coördinatieregeling toegevoegd aan de WRO. Via de coördinatieregeling kan er al 
van enkele onderdelen van de omgevingsvergunning gebruik gemaakt worden. 
Voor definitieve invoering van de omgevingsvergunning moet er nog veel 
gebeuren. Enerzijds is er een nieuwe wet nodig en anderzijds zullen bestaande 
wetten moeten worden aangepast.  
 
 

6.3  Interessant initiatief 
 
Inburgeringscursus voor nieuwe plattalanders 

De gemeente Neerijnen op de Betuwe biedt voor nieuwkomers en andere 
belangstellenden een inburgeringscursus aan.  
 
De zogenoemde import, onder wie veel voormalige stedelingen, kunnen op de 
cursus leren hoe het is om in Neerijnen te wonen. Tijdens de cursus worden ze 
bekend gemaakt met de gebruiken in de Betuwse gemeente. In acht 
bijeenkomsten leren ze van de oorspronkelijke dorpsbewoners alles over dialect, 
streekproducten, historie, landschap en dorpsgebruiken.  Ook een aantal huidige 
bewoners heeft uit interesse al deelgenomen aan de cursus.  
 
16 februari was de eerste bijeenkomst, en met succes. De eerste cursusreeks is 
inmiddels volgeboekt en voor een tweede reeks is een wachtlijst. 
De inburgeringscursus, of ook wel inboeringscursus genoemd, moet bijdragen aan 
meer begrip en respect tussen boeren en burgers op het platteland.  
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In de al bestaande mogelijkheden en initiatieven op provinciaal niveau is een 
algemene lijn op te maken. Er wordt op verschillende plaatsen gewerkt met 
vrijstellingslijsten. Als een activiteit valt onder een bestaande categorie op de 
lijst, kan er door gemeenten sneller en gemakkelijker vrijstelling voor het 
bestemmingsplan worden verleend. Er is dan geen verdere goedkeuring van GS 
nodig, omdat de lijst is vastgesteld door GS. De lijst kan ook gebruikt worden 
voor herzieningen. Hier zijn over het algemeen extra eisen aan verbonden in de 
vorm van compenserende maatregelen (verevening).  
 
Gemeenten hebben al een pakket aan flexibiliteitsinstrumenten. Maar bij deze 
flexibiliteitsinstrumenten moet er altijd een afweging worden gemaakt tussen 
rechtsbescherming en ontwikkeling.  
 
Het projectbesluit en de omgevingsvergunning zullen in de toekomst 
functieveranderingsprocessen aanzienlijk kunnen vergemakkelijken en 
versnellen. Maar het is voorlopig nog afwachten totdat de nieuwe Wro en de 
omgevingsvergunning daadwerkelijk zijn ingevoerd en geïmplementeerd in de 
ambtelijke organisaties.  
 
Een ‘inboeringscursus’ is een interessant initiatief om meer begrip en respect 
tussen boeren, burgers en buitenlui te creëren.  
 

6.4 CONCLUSIE HOOFDSTUK 6 
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In Hoofdstuk 5 is de exacte problematiek bij functieveranderingsprocessen 
vastgesteld. Nu is het tijd om te gaan kijken naar oplossingsrichtingen en ideeën.  
 
In de verschillende gesprekken met de betrokken actoren zijn de problemen bij 
functieveranderingsprocessen en plattelandsontwikkeling besproken. De 
interessante oplossingsrichtingen, ideeën en werkwijzen die uit de gesprekken 
naar voren zijn gekomen worden in het eerste deel van dit hoofdstuk besproken.  
 
Het tweede deel gaat in op veranderingen en interessante ideeën die elders in het 
land naar voren zijn gekomen. Hoofdstuk 7 wordt afgesloten met een lijst van de 
interessantste, belangrijkste en kansrijkste oplossingsrichtingen die ter tafel zijn 
gekomen, zodat in Hoofdstuk 8 het uiteindelijke het pakket aan oplossingen en 
maatregelen kan worden opgesteld.   
 

7.1 Gewenste veranderingen vanuit de actoren 
 
Door het afnemen van interviews en het bestuderen van de casussen en 
verschillende visierapporten is onderzoek gedaan naar de gewenste situatie voor 
stimulering van plattelandsontwikkeling. In deze paragraaf is weergegeven wat de 
wensen zijn van de verschillende betrokken actoren bij dit onderzoek en welke 
ideeën of oplossingsrichtingen zij hebben om ruimtelijke ontwikkeling op het 
platteland nog beter te kunnen stimuleren, zonder dat dit de huidige omliggende 
agrariërs onevenredig belemmert in hun bedrijfsvoering. 
 
De problemen bij plattelandsontwikkeling en de oplossingsideeën van de VKK 
Gelderland hebben als startpunt voor de gesprekken gediend. Mogelijke 
oplossingsrichtingen en ideeën die gedurende de gesprekken naar voren zijn 
gekomen, zijn zoveel mogelijk teruggekoppeld tussen alle actoren om op die 
manier de oplossingsrichtingen verder aan te scherpen.  
 

7.1.1 De VKK Gelderland 
 
De VKK Gelderland stelt vast dat door de veranderingen op het platteland steeds 
meer burgers in boerderijen wonen. Voor het behoud van de voorzieningen en 
daarmee de leefbaarheid op het platteland zijn deze nieuwkomers van harte 
welkom, indien zij ook de landbouw een warm hart toedragen.  
 
Het uitgangspunt van de VKK Gelderland is dat voor de instandhouding van het 
buitengebied de landbouw nodig is. Agrariërs onderhouden de kenmerkende 
landschappen in Nederland. Op dit moment stoppen veel agrariërs. Gelukkig 
bestaat nu de mogelijkheid om goede agrarische bedrijfsgebouwen te 
hergebruiken, bijvoorbeeld voor woningen. Daarmee wordt dan de bestemming 
veranderd van agrarisch naar burgerbestemming. Dit geeft dan weer extra 
belemmeringen voor de blijvers in de agrarische sector. Denk bijvoorbeeld aan 
zonering in verband met milieuvergunning en nieuwe stankregels.   
 
De VKK Gelderland pleit in deze gevallen voor het wijzigen van een agrarische 
bestemming naar een plattelandsbestemming in plaats van de burgerbestemming. 

 

HOOFDSTUK 7 
Aangedragen oplossingsrichtingen en ideeën 
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Betreffende de hinderwerking op de bedrijvigheid in de omgeving zou deze 
plattelandsbestemming gelijkgesteld moeten worden aan de agrarische 
bestemming. Betreffende het hergebruik van agrarische bedrijfsopstallen zou deze 
plattelandsbestemming ook gelijkgesteld moeten worden aan de agrarische 
bestemming. 
 
Met andere woorden. Wanneer een agrarische functie veranderd naar een nieuwe 
functie (burgerwoning, niet-agrarische bedrijvigheid), mag dit geen veranderingen 
of beperkingen opleveren ten opzichte van het voorgaande gebruik voor het 
perceel én de omgeving. Wat voor de verandering mogelijk was, moet nu nog 
mogelijk zijn. Zowel voor de nieuwe gebruiker als voor de omliggende boeren en 
burgers.  Door overal in het buitengebied een plattelandsbestemming in te stellen, 
blijven de gebruiksrechten gehandhaafd en zijn de bestemmingen 
ontwikkelingsgerichter. Er moet afgezien worden van het verschil tussen bedrijfs- 
en burgerwoning, agrarische en niet-agrarische bedrijvigheid.  
 
In de nieuwe bestemmingsplannen buitengebied, met daarin opgenomen een 
plattelandsbestemming, krijg je dan bijvoorbeeld een: 
- Plattelandsbestemming met functie wonen, 
- Plattelandsbestemming met functie kleinschalige detailhandel, klasse II 
- Plattelandsbestemming met functie agrarische bedrijvigheid. 
 
Door bij een nieuwe functie de functie 'plattelandsbestemming' toe te voegen, kan 
wel het gebruik van een perceel veranderen, maar heeft dit geen ruimtelijke 
consequenties op de omgeving. Met een plattelandsbestemming blijven dus de 
bestaande rechten gewaarborgd en blijft het platteland een plek voor boeren en 
burgers.  
 
Een voorbeeld: Een agrarisch bedrijf stopt met zijn bedrijfsvoering. De 
bedrijfswoning wordt met de huidige manier van werken een burgerwoning. 
Hiermee kunnen belemmeringen ontstaan voor omliggende boeren, door de 
bescherming van de burgerwoning. Maar de burgerwoning staat op 
plattelandsgrond, en krijgt daarbij de toevoeging plattelandsbestemming. Hiermee 
wordt aangegeven dat de woning onderdeel uitmaakt van het platteland, en dat 
daarbij de verandering van de bedrijfswoning naar burgerwoning geen ruimtelijke 
consequenties met zich meebrengt voor omliggende plattelandsbedrijven.  
 
Maar niet alleen functieverandering van gebouwen brengt frustraties en 
belemmeringen met zich mee. Ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe 
natuur op agrarische grond (buiten het groenblauwe raamwerk) kan niet gewenste 
gevolgen hebben voor omliggende agrariërs.  
Maar ook kleine veranderingen in gebruik van niet-agrarische bedrijvigheid naar 
een andere vorm van niet-agrarische bedrijvigheid kan frustraties veroorzaken. Op 
het moment dat het gebruik door de functieverandering verandert, zou het 
'nieuwe' bedrijf volgens de nieuwe regelgeving verplaatst moeten worden naar een 
bedrijventerrein. Maar in de werkelijkheid is er vaak weinig veranderd aan het 
bedrijf (men repareert bijvoorbeeld geen auto's meer, maar motoren). Het is voor 
het gebied niet wenselijk dat deze bedrijvigheid verdwijnt.  
Door het vast leggen van de verschillende soorten gebruik binnen een 
plattelandsbestemming zou je de verkregen rechten kunnen behouden. Waarmee 
je zorgt dat dat wat goed is voor het buitengebied, ook behouden kan worden in 
het buitengebied.  
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De VKK Gelderland pleit de afgelopen 3 jaar al voor het invoeren van een 
plattelandsbestemming naast een agrarische- en burgerbestemming. In gebieden 
met een plattelandsbestemming is wonen en werken (agrarisch en niet-agrarisch) 
mogelijk met het besef dat het agrarische bedrijf in de buurt zich ook mag 
ontwikkelen. Want ook in de toekomst zal de landbouw een heel belangrijke 
drager van het landelijk gebied zijn.  
 
Een ander probleem dat opgelost moet worden op het platteland heeft te maken 
met de ergernissen en tijdsduur van functieveranderingsprocedures. Er zou 
onderscheid gemaakt moeten worden tussen functieverandering binnen bestaande 
bebouwing en functieverandering buiten bestaande bebouwing. Functieverandering 
binnen bestaande bebouwing, eigenlijk dus een verandering in gebruik, moet veel 
sneller en gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden. Het wordt door de VKK 
Gelderland onnodig gevonden dat hiervoor lange WRO procedures voor moeten 
worden doorlopen, met alle bijbehorende onderliggende onderzoeksrapporten en 
inspraak- en bezwaarmogelijkheden. 
 
Je zou veel meer in moeten spelen op de wensen van het gebied. Neem 
bijvoorbeeld de casus Kinderopvang uit paragraaf 3.1. Het betreft hier een 
verandering van gebruik van een stal. Vroeger stonden er koeien in, daarna stond 
het leeg, en nu komen er kinderen in. Voor de buurt maakt het niet uit de stal nu 
leeg staat of dat er kinderen in zitten. De stal op zich verandert ook weinig. De 
stal wordt hergebruikt en beter ingepast in het landschap door middel van 
erfbeplanting. De buurt heeft geen problemen met de plannen en er vinden geen 
ingrijpende veranderingen in het landschapsbeeld plaats. Maar toch moeten er nog 
lange functieveranderingsprocedures worden doorlopen. 
 
Een 'Buurttoets' zou hier volgens de VKK Gelderland uitkomst bieden. Het kan 
dienen als vervanging voor het gehele traject van inspraak en 
bezwaarmogelijkheden en als advies naar de gemeente dienen. Wanneer uit de 
Buurttoets blijkt dat de buurt akkoord gaat met de voorgestelde plannen, kan de 
gemeente goedkeuring verlenen aan de plannen. Een Buurttoets heeft dan niet 
dezelfde status als bijvoorbeeld een Watertoets of Natuurtoets, maar staat daar 
naast.  
 
Voor de duidelijkheid, de Buurttoets wordt alleen gebruikt bij functieverandering 
binnen bestaande bebouwing. Voor functieverandering waarbij bestaande 
bebouwing veranderd wordt, blijft gewoon het normale traject van de WRO gelden. 
Het is wel noodzakelijk dat de Buurttoets een juridische status krijgt. Het vervangt 
immers de ruimtelijke onderbouwing en procedures uit de WRO.  
 
Voor het opstellen van de Buurttoets kunnen kwaliteitscriteria gehanteerd worden.  
Schematisch ziet het traject met de Buurttoets er volgens de VKK Gelderland uit 
als in het schema op de volgende pagina.  
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Een aanvrager voor functieverandering draagt zelf de verantwoordelijkheid dat er 
een Buurttoets uitgevoerd wordt, en draait dan ook op voor de kosten van de 
Buurttoets. De Buurttoets is eigenlijk een soort buurtvisie en daarmee te 
vergelijken met een dorpsplan of dorpsvisie. De Buurttoets mag dan ook niet zelf 
uitgevoerd worden, maar bijvoorbeeld door een adviesbureau of een andere 
gespecialiseerde organisatie. Hiermee wordt de kwaliteit van de Buurttoets 
gewaarborgd.  
 
De Buurttoets zou op een zelfde manier met dezelfde methodiek als een dorpsplan 
tot stand kunnen komen. De VKK Gelderland heeft hiervoor een eigen procedure  
en werkwijze bestaande uit 15 stappen opgezet, die door de gemeenten in 
Gelderland wordt erkend. Gedachte achter deze methodiek en werkwijze is het 
Versterken van de Identiteit door Samenwerking, Integratie, innovatie en 
Enthousiasme, oftewel VISIE. Wellicht kan de VKK Gelderland ook de uitvoering 
van de Buurttoets begeleiden.  
 

7.1.2 Belanghebbende en burgers in het gebied 
 
Na gesprekken met burgers in het gebied is een duidelijke lijn op te maken. De 
gemeente is voor de meeste nog steeds een ‘stug orgaan’ waar men tegenaan 
hikt. Over de provincie of andere overheidsorganen hebben ze weinig te zeggen. 
Het contact dat zij met de overheid hebben is voornamelijk met de gemeente.  
 
Waar men het meest tegenaan loopt is de tijdsduur. Een reactie op een 
(vergunning)aanvraag laat vaak, voor de burger z’n gevoel, lang op zich wachten. 
Daarnaast vindt men dat de gemeente de zaken niet altijd goed op orde heeft, 
terwijl dat van hen wel verlangd wordt. ‘Ik moet alles tot in de puntjes geregeld 
hebben, terwijl de gemeente nog met een bestemmingsplan van 20 jaar oud zit’. 
 
De burgers zien graag een stukje meer snelheid en gemak in de 
procedurevorming. Vol enthousiasme begint men aan een idee, maar wanneer ze 

 
 
College beslist over goedkeuring. 
Wanneer Buurttoets positief is wordt 
goedkeuring verleent.  
 
 
 
Traject alleen voor functieverandering 
binnen bestaande bebouwing. 
 
 
Buurttoets i.p.v. inspraakprocedure, 
bezwaarprocedure en ter inzage legging 
volgens WRO. 
 
 
 
Ruimtelijke onderbouwing blijft zoals het 
nu is.   

Bestemmingsplan 

Watertoets 

Ruimtelijke onderbouwing 

Natuurtoets etc. 

Buurttoets 

Gemeente 

Schema met daarin de plaats van de 'Buurttoets' 
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aankloppen bij de gemeente worden ze even teruggeworpen in de realiteit. 
Voordat het idee daadwerkelijk uitgevoerd wordt, staat ze nog een lange rit te 
wachten. 
 

7.1.3 Vereniging agrarisch natuurbeheer Berkel & Slinge 
 
De heer Klein Gunnewiek van de VAN ziet een soort vorm van dubbele 
bestemming als mogelijke oplossing om agrarisch natuurbeheer te stimuleren 
(wanneer subsidie niet mogelijk is). Het gaat er voor de agrariër om dat de 
agrarische bestemming behouden blijft, wanneer deze overgaat om bijvoorbeeld 
een poel aan te leggen op zijn agrarische grond. Met een agrarische bestemming 
blijft de waarde van de grond behouden, in tegenstelling tot wanneer het een 
bestemming natuur krijgt. Wellicht is het mogelijk om een tijdelijke bestemming 
over de agrarische bestemming heen te leggen of een dubbelbestemming op te 
richten. Zo kan in de toekomst de grond weer geschikt gemaakt worden voor 
agrarisch gebruik en verkocht worden wanneer de agrariër stopt met z’n 
bedrijfsvoering.  
 
Het is ook belangrijk dat ‘nieuw natuur’ niet belemmerend gaat werken voor de 
agrariër en omliggende agrariërs. Op dit moment is het qua ammoniakregelgeving 
niet belemmerend. Maar dit moet ook in de toekomst gewaarborgd blijven.  
 
Daarnaast zijn boeren vaak bang dat veranderingen in hun omgeving (aanleg poel, 
camping) wellicht ooit belemmerend kunnen werken voor hun bedrijfsvoering of 
uitbreiding daarvan. In het Streekplan wordt wel gesteld dat functieverandering de 
bestaande agrarische bedrijven niet mogen hinderen. Maar wanneer je dit  
juridisch vastlegt met omliggende agrariërs en burgers uit de omgeving in 
bijvoorbeeld een convenant, creëer je een stukje zekerheid. Door deze zekerheid 
worden initiatieven voor projecten waarbij de kwaliteit van het platteland wordt 
verbeterd weer gestimuleerd.  
 

7.1.4 Recreatieschap Achterhoek – Liemers en Plattelandshuis 
 
Mevr. Westerveld is binnen het Plattelandshuis betrokken bij de 
subsidieverstrekking van projecten. Vanaf 2007 wordt, als alles goed gaat,  de 
subsidieverlening vanuit het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) gestart. 
Met het ILG ontstaat één investeringsbudget voor het landelijk gebied. 
Rijksmiddelen worden dan doorgeschoven naar de provincie, waardoor de 
provincie meer vrijheid krijgt in de subsidieverdeling.   
 
Het rijk stelt echter wel doelen aan de provincie, om daarmee achteraf te toetsen 
of het geld wel goed besteed wordt. De reconstructie is bijvoorbeeld een van die 
rijksdoelen. Het uitvoeringsprogramma van de reconstructie zal dan ook worden 
gefinancierd met ILG geld. De provincie kan zelf wel bepalen op welke manier en 
volgorde zij de doelen verwezenlijkt. De provincie kan zelf ook in bepaalde maten 
eigen doelen opstellen buiten de rijksdoelen, bijvoorbeeld wanneer ze meer geld 
voor recreatie wil bieden. Financiering van deze doelen gebeurd met geld uit de 
algemene provinciale middelen (bv. SvG of GPL), en niet uit het ILG. Mevr. 
Westerveld denkt dat de provincie Gelderland de opgestelde rijksdoelen strak zal 
volgen en dat daarmee initiatieven van onderaf, die niet binnen die doelen passen, 
weinig kans op subsidie hebben. “De provincie Gelderland is het rijk erg volgzaam. 
Zij willen natuurlijk niet achteraf hun vingers branden.” Voor recreatie en toerisme 
zijn er niet al te veel rijksdoelen. Wellicht dat de provincie er voor kiest om uit 
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haar eigen middelen meer op recreatie in te spelen. Het is allemaal nog even 
afwachten hoe het ILG gaat uitpakken, maar het is in ieder geval goed dat er nu 
één geldpot voor het landelijk gebied komt. 
 
Op het Plattelandsparlement van 8 oktober 2005 kwam er een vraag uit het 
publiek of het niet een goed idee is om een gedeelte van de ILG gelden verder 
naar lokale overheden door te schuiven. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor lokale 
partijen om dat wat goed is voor het gebied, ook daadwerkelijk en met meer 
tempo te realiseren. Het kan een belangrijke stimulans zijn om meer en 
gemakkelijker initiatieven van de grond te krijgen. Mevr. Westerveld kan zich hier 
wel in vinden. Het is alleen de vraag of de hogere overheden het aandurven om 
een gedeelte van de gelden nog verder door te schuiven naar lokale overheden of 
belangenorganisaties.  
 
Een andere belangrijke verandering (cultuuromslag) die het Plattelandshuis wil, is 
dat gemeenten ook meer zelf initiatief gaan nemen om met projecten te komen 
waarbij de kwaliteit van het buitengebied wordt vergroot. Het is nu nog te vaak zo 
dat een  gemeente zich vooral concentreert op het faciliteren van burgerprojecten. 
En dat terwijl een gemeente ook zelf met initiatieven kan komen, of burgers een 
helpende hand kan bieden om tot initiatieven te komen. Er moet sprake zijn van 
kruisbestuiving.  
Het Plattelandshuis heeft enige tijd geleden een scan gehouden in de regio 
Achterhoek – Liemers om te bekijken hoeveel en wat voor een soort ideeën en 
projecten er voor de komende jaren aan zitten te komen. De scan is uitgevoerd 
onder gemeente, waterschappen en vele belangenorganisaties. Hieruit is onder 
andere gebleken dat er gemeenten zijn waar veel en goede projecten op de plank 
liggen, maar dat er ook gemeenten zijn die nog een stukje achterlopen. Het is van 
belang dat deze gemeente niet gaan afwachten tot er burgers zijn die met 
initiatieven komen. De gemeente heeft zelf ook de verantwoordelijkheid om de 
kwaliteit van het buitengebied te vergroten. Volop meewerken aan initiatieven, en 
desnoods zelf initiatieven nemen is noodzakelijk. Het is voor een gemeente wel 
belangrijk dat ze hiervoor weten wat ze met een gebied willen. 
 
Een voorbeeld van projecten die moeilijk van de grond af komen zijn bijvoorbeeld 
de kleinschalige ‘nieuwe natuur’ projecten. Het betreft hier wel voornamelijk een 
financieel verhaal. Alleen in de gebieden waar aanspraak op subsidie gemaakt kan 
worden, worden projecten ontplooid. Dit zijn bijvoorbeeld de gebieden waar 
subsidie uit de ILG verstrekt wordt in het kader van de ecologische hoofdstructuur 
(groenblauwe raamwerk). In de overige gebieden, voornamelijk de gebieden met 
agrarische bestemming, zijn minder mogelijkheden voor subsidie van nieuwe 
natuur. Daarbij komt ook nog het verhaal van de waardevermindering van 
agrarische grond voor boeren, wanneer het een ‘natuur’ bestemming krijgt. Er kan 
hier kan wel aanspraak gemaakt worden op provinciale gelden, zoals bijvoorbeeld 
de GPL gelden. Met dit geld kan bijvoorbeeld erfbeplanting rondom (lelijke) 
agrarische schuren worden aangelegd. Maar als het iets grootschaliger wordt, valt 
het in het multifunctionele gebied of rode raamwerk vaak niet onder een 
subsidiedoel. 
 
Als mogelijke oplossingsrichting ziet mevr. Westerveld wel wat in een soort van 
dubbelbestemming, of een tijdelijke bestemming over een agrarische bestemming 
heen. Het gaat er in ieder geval om een oplossing te vinden waarmee de 
economische waarde van de grond niet afneemt. Daarnaast moeten 
bestemmingsplannen meer en gemakkelijker mogelijkheden gaan bieden voor 
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ontwikkeling. In de komende jaren gaan er veel nieuwe bestemmingsplannen 
opgesteld worden in de Achterhoek – Liemers. Het is nu aan de gemeenten om 
niet alleen maar de huidige functies vast te leggen en te beschermen, maar ook 
om een stukje ‘vrijheid’ in de bestemmingsplannen in te bouwen. Ze is er zich wel 
degelijk van bewust dat je je op dat moment op een gevaarlijk terrein begeeft 
tussen ruimtelijke ontwikkeling en juridische bescherming (publiek- versus 
privaatrecht). 
 
Om het ‘wantrouwen’ van boeren wat weg te nemen, en daarmee meer initiatieven 
los te krijgen bij agrariërs, ziet mevr. Westerveld ook wel wat in het opstellen van 
een omgevingsconvenant. In zo’n convenant zou je met de buren kunnen 
vastleggen dat een nieuwe functie nu en in de toekomst geen belemmering zal 
opleveren. Hiermee creëer je een stukje zekerheid, die blijkbaar nodig is. Men is 
niet zeker of die zekerheid ook te krijgen is van de gemeente of provincie. Je zou 
het convenant moeten laten gelden voor een gebied, ongeacht wie er later woont. 
Het moet dus niet op personen berusten, maar op percelen. Net zoiets als 
bijvoorbeeld het recht op overpad, dat ook van de ene gebruiker naar de andere 
over gaat. Misschien is het zelfs wel verstandig om het als onderdeel van het 
bestemmingsplan te laten gelden. Wellicht kunnen er ook nog andere afspraken of 
een visie over het gebied in opgenomen worden. Wat je dus eigenlijk doet, is een 
bepaalde ontwikkeling die een gebied zelf wilt, juridisch en ruimtelijk vastleggen. 
 

7.1.5 Gemeente Berkelland 
 
De gemeente Berkelland werkt samen met de ander gemeenten in de regio 
Achterhoek aan een visie op het vraagstuk van de vrijkomende bebouwing en 
nevenactiviteiten in het buitengebied, dat onderdeel gaat uitmaken van het 
Streekplan Gelderland 2005. Tezamen met deze visie wordt gewerkt aan een 
passend instrument dat moet bijdragen aan de kwaliteit van de Achterhoek. Meer 
informatie over de visie van de samenwerkende gemeenten en het instrument is 
te vinden in paragraaf 7.1.7.  
 
Het liefst had de gemeente Berkelland gezien dat het Streekplan pas later was 
opgesteld. Bij de totstandkoming van het Streekplan werd ook inbreng gevraagd 
van de gemeente Berkelland. De gemeente was hier echter mede vanwege de 
gemeentelijke herindeling nog niet aan toe. Ze hadden liever gezien dat ze eerst 
een eigen inventarisatie konden maken naar welk beleid nodig was voor het 
grondgebied van de gemeente Berkelland, alvorens ze aan moesten geven aan de 
provincie welke wensen ze hadden.  
 
Met Gert Hans (medewerker afdeling ruimtelijke ordening) is gesproken over 
plattelandsontwikkeling en de rol van de ruimtelijke ordening en het 
bestemmingsplan hierin. Daarbij zijn de ergernissen en knelpunten die vanuit het 
gebied en de actoren naar voren zijn gekomen voorgelegd.  
 
De meeste ergernissen en knelpunten hebben betrekking tot het bestemmingsplan 
en de ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan zou te weinig 
ontwikkelingsgericht zijn, en het traject van verandering of vrijstelling van het 
bestemmingsplan is tijdrovend en kostbaar. Gert Hans kan zich wel vinden in deze 
punten. Het is moeilijk te begrijpen voor een burger dat functieverandering tijd 
kost, en dat daarbij allerlei rapporten voor de ruimtelijke onderbouwing nodig zijn. 
Maar de vele onderzoeksrapporten die nodig zijn voor de ruimtelijke onderbouwing 
bij een functieverandering, komen indirect wel voort uit de wensen van de burger 
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en zijn ook noodzakelijk. Wel komen er steeds meer eisen vanuit Europa bij, 
bijvoorbeeld een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Nu is het zo dat zelfs bij een 
woningsplitsing een onderzoek naar de luchtkwaliteit moet plaats vinden. Dat 
vinden wij als gemeente ook niet uit te leggen aan de burger.  
 
Er wordt ook geklaagd dat er door de gemeente te weinig ruimte wordt gegeven 
voor ontwikkeling. Maar waar de ruimte gegeven kan worden, wordt die ook 
gegeven. Je hebt alleen wel altijd nog te maken met het wettelijk kader en de 
jurisprudentie.  
Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen het wettelijk kader en het 
beleidskader. Als gemeente kunnen we niets veranderen aan de wet, alleen druk 
uitoefenen dat er wat veranderd moet worden aan een wet. Maar met het beleid 
proberen we de maximale ruimte te bieden die binnen het wettelijk kader mogelijk 
is. De grenzen worden opgezocht, maar daar kunnen we niet overheen. 
 
Op dit moment is de gemeente bezig met het opstellen van standaard 
aanvraagformulieren voor veranderings- of vrijstellingsverzoeken voor 
bestemmingsplannen. Nu komt er wel eens een klein briefje binnen met het 
verzoek om een extra woning bij op een kavel te bouwen, maar verder niets geen 
nadere beschrijving van de situatie of de plannen. Er is ook een standaard lijst met 
de belangrijkste onderzoeksrapporten die nodig zijn voor een ruimtelijke 
onderbouwing. Maar het is erg lastig om van te voren aan te geven welke 
onderzoeken nodig zijn bij een bepaalde aanvraag. Er wordt nu geprobeerd de 
aanvraagprocedures zo veel mogelijk te standaardiseren. Maar dit zal nooit 
helemaal lukken, omdat er vaak sprake is van maatwerk.  
 
Plannen van initiatiefnemers komen ter sprake in het IP3 (Integraal Platteland) 
overleg. Dit overleg is een voortzetting van de manier van werken zoals dit 
gebeurde in de toenmalige gemeente Eibergen. Daar werd gebruik gemaakt van 
een klankbordgroep voor zaken omtrent het platteland. In het IP3 overleg komen 
de verschillende afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie, die te maken 
hebben met het platteland, samen om afstemming te verkrijgen over beleid en 
plannen van initiatiefnemers.  
 
Na de gemeentelijke herindeling is de gemeentelijke organisatie een stuk groter 
geworden. Dit heeft ook gevolgen voor de communicatie tussen afdelingen. "Ik 
kan me nu voorstellen dat communicatie binnen de provincie niet altijd loopt zoals 
het zou moeten, nu ik binnen de eigen gegroeide organisatie dezelfde problemen 
zie".  
 
Over het idee van de buurttoets (paragraaf 7.1.1) van de  VKK Gelderland kan 
Gert Hans kort zijn. Een buurttoets ter vervanging van inspraak en bezwaar 
procedures is een illusie. Als een buurt iets zou willen, zou je daar als gemeente 
naar moeten handelen? Dat is weer terug naar de tijd van voor de WRO. De 
gemeenteraad is degene die hier besluiten over neemt, waarbij advies altijd 
welkom is. Een buurt heeft ook niet altijd voldoende kennis van wet en 
regelgeving om te kunnen beoordelen of zij bezwaar hebben tegen een bepaalde 
ontwikkeling in de buurt. Het toetsen van het maatschappelijk draagvlak is al een 
onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij een artikel 19.1 WRO procedure. 
Dit is al een soort van buurttoetsing. En bij een voorontwerp worden ook al de 
betrokkene ingelicht en gehoord (artikel 10 BRO). De dorpsraden en 
gebiedscommissie worden dus al betrokken in het begintraject van een 
bestemmingsplanwijziging of vrijstelling. Als hier ook nog direct de buurt in 
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betrokken moet worden, is het maar de vraag of dit leid tot snellere ontwikkeling. 
Het is belangrijk om het informele en formele circuit strikt gescheiden te houden, 
anders gaan er onwerkbare situaties ontstaan.  
 
Ten opzichte van de werking van een plattelandsbestemming stelt Gert Hans ook 
vraagtekens. Een plattelandsbestemming kan niet dienen als een soort van 
waarborging in de toekomst. Je hebt namelijk gewoon te maken met je 
milieuwetgeving. Daarin is de feitelijke situatie bepalend, niet de bestemming.  
Om bestemmingsplannen iets meer ruimte voor ontwikkelingen te geven, bied een 
bestemmingsplan op hoofdlijnen daar wel mogelijkheden toe. Maar het 
bestemmingsplan blijft een instrument om ruimtelijke ontwikkelingen vorm te 
geven, niet het doel. Het is nu vooral het probleem dat er hier en daar nog 
gewerkt wordt met vrij oude bestemmingsplannen voor het buitengebied. Deze 
bieden minder mogelijkheden voor veranderingen binnen de eigen context dan de 
bestemmingsplannen buitengebied zoals die tegenwoordig opgesteld worden.  
 
Inmiddels wordt het traject opgestart voor een nieuw bestemmingsplan 
buitengebied voor de gehele gemeente Berkelland. Daarin kan de doorvertaling 
van onder andere het Streekplan en het reconstructieplan plaatsvinden. Maar 
voordat er een definitief nieuw bestemmingsplan buitengebied ligt, zijn we zo vier 
jaar verder. Het kost even tijd voordat de gemeente daadwerkelijk kan gaan 
werken volgens het beleid zoals dat in het Streekplan en reconstructieplan is 
uitgezet.  
 

7.1.6  Gebiedscommissie Neede/Borculo 
 
Bertus Hesselink van de Gebiedscommissie Neede/Borculo, en in de toekomst heel 
Berkelland, stelt dat er aan de volgende oplossingsrichting gedacht kan worden. 

 Regio convenant. Om de argwanendheid bij de burger gedeeltelijk weg te 
nemen, kan er een soort omgevingscontract opgesteld worden waarin 
afspraken met het gebied en de bewoners zijn vastgelegd. Echter is dit wel 
een tussenoplossing. Eigenlijk zou de wet- en regelgeving aangepast moeten 
worden, zodat deze methode niet nodig is. Het blijkt ook dat een oplossing 
als deze juridisch niet vast te leggen is. Een rechter zal toch gewoon kijken 
naar de bestaande wetgeving.  

 Plattelandsbestemming/woning. Om de knellende stankwetgeving te 
verruimen, kan er gekozen worden om de stankgevoelige objecten op het 
platteland minder stankgevoelig te maken. Bijvoorbeeld om een 
burgerwoning op het platteland te veranderen naar een plattelandswoning. 
Maar het zou beter zijn om de wetgeving gewoon aan te passen, anders blijft 
dit een soort van tussenoplossing.  

 Bestemmingsplan op hoofdlijnen. Het bestemmingsplan biedt weinig 
mogelijkheden voor ontwikkeling. Het is nu nog vooral een instrument om 
vast te leggen wat er in een gebied is, en niet zozeer wat je er mee wilt. 
Wanneer een bestemmingsplan minder gedetailleerd is, ontstaat er meer 
ruimte voor ontwikkeling.  

 Werkkapitaal in het gebied. Met geld kun je een gebied veranderen en 
ontwikkelen. Of de ILG-gelden nu bij de gemeente of de provincie liggen 
maakt niet zo veel uit. Als je er maar makkelijk bij kunt. Wel is het belangrijk 
om een klein werkkapitaal in een gebied te hebben. Hier hebben we in de 
pilot Neede/Borculo goede ervaringen mee opgedaan, en we werken hier nog 
steeds mee. We zorgen er voor dat het geld in het gebied blijft door gericht 
te investeren in het gebied. 
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 Cultuuromslag binnen gemeente. Vaak is de wet- en regelgeving niet het 
echte probleem, maar de interpretatie ervan. Wanneer er met z’n allen voor 
wordt gekozen een bepaalde weg in te slaan, en de politiek durf toont, kom 
je heel ver. Er moet meer ontwikkelingsgericht gedacht worden. De 
gemeente moet veel meer zelf initiatief nemen, i.p.v. regeltjes te vinden 
waarop ze een initiatief kunnen afschieten. 

 

7.1.7 Samenwerkende gemeenten regio Achterhoek 
 
Door de samenwerkende gemeenten in de regio Achterhoek wordt een alternatieve 
regeling voor functieverandering voorbereid dat in de plaats moet treden van het 
in het streekplan verwoorde generieke beleid voor functieverandering. Deze 
regionale beleidsinvulling is vormgegeven in het rapport ‘functies zoeken plaatsen 
zoeken functies’. Deze regionale beleidsinvulling van de regio Achterhoek zal na 
definitieve en unanieme vaststelling door alle gemeenten en na accordering door 
Gedeputeerde Staten door middel van een afwijkingsprocedure in het Streekplan 
in werking treden. De notitie is intussen (half mei 2006) door alle gemeenteraden 
van de regio Achterhoek vastgesteld. Binnenkort wordt de notitie dan ook naar de 
provincie gestuurd met het verzoek het Streekplan conform aan te passen.  Hierna 
volgt een korte weergave van de regionale beleidsinvulling. 
 
Hoofddoelen van de gebiedsspecifieke regeling is het behouden en waar mogelijk 
verder ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit en het vitaal en levend houden van 
het landelijk gebied. De gemeenten willen in de regeling de nadruk leggen op 
maatwerk op basis van uniforme afspraken tussen de samenwerkende gemeenten 
binnen de regio Achterhoek over uitgangspunten, gebiedstype, bestaande en 
nieuwe functies en de voorwaarden voor medewerking aan initiatieven. De 
belangrijkste uitgangspunten van het beleid zijn meer ruimte voor zorg en 
recreatie en toerisme in de regio Achterhoek. 
De regeling voorziet in een systematiek waarmee de individuele gemeente 
vervolgens in een aantal stappen initiatieven voor functieverandering beoordeelt 
en – in termen van planologische maatregelen, aard en schaal en de prijs voor 
kostenverhaal – bepaalt welke voorwaarden aan de ruimtelijke inpassing van de 
nieuwe functie moeten worden verbonden. Op voorhand is de aanvrager in de 
gelegenheid de mogelijke opties te bekijken. Voor de koppeling van voorwaarden 
is een getrapt systeem ontwikkeld, waarin de zwaarte van de te doorlopen 
procedure in het kader van de WRO afhankelijk wordt gesteld van de aard en 
omvang van de nieuwe functie.  
 

Gebiedstypes en de gebiedsprioriteiten 
Een belangrijk element in de regeling en de basis voor het instrument is de 
indeling in gebiedstypes met bijbehorende prioriteiten. Met deze gebiedsindeling 
wordt de basis gelegd voor de gebiedsspecifieke regeling. De gebiedstypering 
bepaalt in hoeverre in een bepaald gebiedstype functieverandering mogelijk is en 
het biedt inzicht op welke wijze hergebruik kan bijdragen aan de ruimtelijke 
kwaliteit.  
 
In de tabel op de volgende pagina is op overzichtelijke wijze de gebiedstypering 
weergegeven, de karakteristieken van deze gebieden, alsmede de prioriteiten in 
die gebieden en de relatie tot hergebruik. Een en ander leidt er toe dat bepaalde 
vormen van hergebruik zich minder verenigingen met een bepaald gebiedstype 
dan andere vormen van hergebruik. 
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Gebiedstype Kenmerken Prioriteit Relatie met functiever-

andering 

EHS-natuur Natuurgebieden met 
belangrijke en 
kwetsbare 
natuurwaarden 

Alles gericht op ontwikkeling 
van de natuur en de be-
scherming en ontwikkeling van 
aanwezige waarden en 
levensgemeenschappen 

Hergebruik is beperkt 
mogelijk. Er mag geenszins 
afbreuk worden gedaan aan 
de ter plaatse voorkomende 
natuurwaarden 

EHS-verweving Natuur is de 
belangrijkste functie. 
Grondgebonden 
landbouw treedt op als 
beheerder van gronden 
en natuurwaarden. 
Extensieve recreatieve 
gebruiksfunctie 

Gericht op ontwikkeling en 
duurzaam beheer van 
natuurwaarden met het oog op 
koppeling aan kerngebieden 

Hergebruik is beperkt 
mogelijk. Gebiedsgebonden 
functies hebben de 
voorkeur. Overige functies 
zijn mogelijk, maar in gerin-
gere omvang. De ruimtelijke 
kwaliteitsbijdrage is gericht 
op aanleg, behoud en be-
heer van natuurwaarden 

EHS-verbindingszone Schakeling van 
elementen met 
natuurwaarden in 
multifunctioneel gebied 

Aaneenkoppeling van 
elementen met natuurwaarden 
tussen kern en 
verwevingsgebieden met als 
doel versterking van de 
natuurwaarde voor bepaalde 
doelsoorten 

Met de ruimtelijke kwali-
teitsbijdrage kan op basis 
van een LBP of LOP worden 
bijgedragen aan het geschikt 
maken van het betreffende 
gebied als verbindingszone 

Multifunctioneel gebied 
(waardevol landschap) 

Grote samenhang 
tussen bepaalde 
landschapsaspecten 
Extensieve recreatieve 
gebruiksfunctie 
Grondgebonden 
landbouw speelt een 
belangrijke rol bij 
instandhouding 
landschapskwaliteiten 

Landschappelijke samenhang 
en landschappelijke 
kernkwaliteiten Zorgvuldige 
inbedding van lokale en 
regionale kwaliteiten op het 
vlak van beleving, aardkunde 
en cultureel erfgoed 
Toegankelijkheid van het 
gebied 

Een LBP of LOP op (inter) 
lokaal niveau verschaft 
inzicht in de ruimtelijke kwa-
liteitsbijdrage die op lokaal 
niveau het meest wenselijk 
wordt geacht  

Multifunctioneel gebied 
(overig) 

Geringe 
landschappelijke en 
natuurwaarde, dan wel 
niet van provinciale 
betekenis 

Zorgvuldige inbedding van 
lokale en regionale kwaliteiten 
op het vlak van beleving, 
aardkunde en cultureel 
erfgoed Vitaliteit, leefbaarheid 
en kwaliteit terugbrengen 

Ruimtelijke kwaliteitsbijdra-
ge is gericht op behoud en 
verbetering van bestaande 
kwaliteiten conform de 
karakteristiek van het land-
schap op lokaal niveau. 
Rekening wordt gehouden 
met ontwikkelingslocaties 

Landbouwontwikkelings-
gebied 

Hoofdzakelijk agrarisch 
in gebruik 

Functionele inrichting ten 
behoeve van de landbouw 

Hergebruik is met uitzon-
dering van landbouwver-
wante nevenfuncties niet 
toegestaan, functieveran-
dering naar werken is niet 
toegestaan. Hergebruik naar 
wonen mag, mits het aantal 
woningen niet wordt 
uitgebreid 

 
Bij functieverandering of nevenactiviteiten die niet bij rechte zijn toegestaan, moet 
een tegenprestatie worden geleverd die bijdraagt aan de kwaliteit van het 
buitengebied. Dit was reeds opgenomen in het Streekplan, maar is in de regionale 
beleidsinvulling verder uitgewerkt. Op basis van de gebiedstypering wordt bepaald 
in welke mate hergebruik en nevenactiviteiten mogelijk zijn en welke mate van 
verevening daar aan gekoppeld moet worden. 
 
De volgende vormen van verevening worden onderscheiden: 

- sloop 
- verkleining bouwvlak / ‘groene’ herbestemming 
- behoud van karakteristieke/monumentale bebouwing 
- natuurontwikkeling 
- landschappelijke inpassing 
- verbetering infrastructuur 
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- aanleg recreatieve voorzieningen 
- financiële bijdrage 
- ander vormen die bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit 

 
De afspraken met de initiatiefnemer worden in een overeenkomst vastgelegd. Dit 
is een  bevoegdhedenovereenkomst waarbij de gemeente planologische 
medewerking toezegt en de initiatiefnemer zich verplicht zorg te dragen voor de 
overeengekomen vereveningsmaatregelen.  
 
De methodiek: het getrapt systeem 

De methodiek maakt onderscheid in functieverandering naar werken en naar 
wonen, waarbij een relatie wordt gelegd tussen het gebiedstype, de aard en 
omvang van de functieverandering en het type gebouw. De samenwerkende 
gemeenten hebben hiervoor een getrapt systeem ontworpen.  
 
Het getrapt systeem vormt het regionale kader. Het regionale kader biedt 
beleidsvrijheid voor gemeenten om tot de daarin bepaalde maximale omvang met 
toepassing van maatwerk aan initiatieven op eigen wijze vorm en inhoud te geven. 
Het systeem biedt eveneens duidelijkheid voor de burger. 
 
Indien hergebruik of functieverandering een substantiële verbetering van de 
kwaliteit (ruimtelijk, milieu of sociaal) betekent, kan een grotere omvang van het 
hergebruik worden toegestaan dan wel een geringere verevening worden 
gevraagd.  
 
De mogelijkheid bestaat wel dat hierdoor de grenzen van het regionale kader 
worden overschreden. In dat geval komt bij de beoordeling van een initiatief 
tevens de provincie in beeld indien de behoefte bestaat om aan het betreffende 
initiatief medewerking te verlenen.  
 
Functieverandering naar werken 

De methodiek om initiatieven voor hergebruik en functieverandering naar werken 
te kunnen beoordelen wordt in de tabel op de volgende pagina in beeld gebracht 
en nader toegelicht. Dit schema is gekoppeld aan een reeks van ‘menukaarten’. In 
deze menukaarten is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
gebiedstypen alsmede naar karakteristieke/monumentale gebouwen. Er zijn 
derhalve twaalf menukaarten met daarin in een getrapt systeem weergegeven wat 
bij recht, met vrijstelling en met een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO qua 
hergebruik/functieverandering, mogelijk is (zie volgende pagina).  
Met het systeem kunnen minder ingrijpende veranderingen in het ene gebiedstype 
via een lichte procedure (‘bij rechte’) worden toegestaan, terwijl voor meer 
ingrijpende nieuwe functies in datzelfde gebiedstype (of voor minder ingrijpende 
veranderingen in meer kwetsbare gebieden) een vrijstelling of 
wijzigingsbevoegdheid noodzakelijk is. Dit betekent ook dat een hergebruik van 
een bepaalde omvang in het ene gebied bij rechte mogelijk is, terwijl een 
vergelijkbaar initiatief in een meer kwetsbare omgeving om een vrijstelling of 
wijziging in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening vraagt.  
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Bij rechte 
De meeste geringe vormen van hergebruik onder de bestaande bestemming zijn bij rechte toege-
staan. Dit is voornamelijk aan de orde indien het gaat om nevenfuncties bij een agrarische bedrijf 
tot een bepaalde omvang. 
 
Bij binnenplanse vrijstelling ex artikel 15 WRO 
Is het hergebruik omvangrijker, het gebied kwetsbaarder of geen sprake van een 
gebiedsgebonden functie dan kan hergebruik zijn gekoppeld aan binnenplanse 
vrijstellingsbevoegdheid, waarbij burgemeester en wethouders vrijstelling kunnen verlenen van de 
voorschriften van het bestemmingsplan, ten behoeve van het initiatief tot hergebruik of tot 
nevenfunctie. Er wordt dan ook een vereveningsbijdrage gevraagd die in verhouding staat tot de 
omvang van het initiatief en ten goede komt aan de gebiedsprioriteit. 
 
Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO 
Is er sprake van een wijziging van de functie tot een bepaalde omvang in relatie tot het type 
gebied waar in de functieverandering plaatsvindt, dan kan één en ander conform het bepaalde in 
de menukaarten, worden geregeld met toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 
WRO. Deze in het bestemmingsplan aan burgemeester en wethouders toegekende bevoegdheid 
maakt het mogelijk een bestemming onder voorwaarden te wijzigen. Het merendeel van de 
hergebruikinitiatieven waaraan via deze wijzigingsbevoegdheid medewerking kan worden verleend 
passen binnen het provinciale kader. Hiervoor is op basis van artikel 11 lid 7 WRO geen 
goedkeuring van GS vereist.  
 
Herziening van het bestemmingsplan ex artikel 10 WRO 
Valt een initiatief buiten het regionale kader, maar is er gezien de kwaliteitsbijdrage toch 
aanleiding om medewerking te verlenen dan kan hiervoor een herziening van het 
bestemmingsplan worden opgestart. Dit plan vereist provinciale goedkeuring. 

 

De procedures van het getrapte systeem 

Stappenschema beoordelingsmethodiek functieverandering en hergebruik naar werken 
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Functieverandering naar wonen 

Ook voor wonen geldt, hoe groter de omvang van de functieverandering, hoe 
zwaarder de bijdrage kan zijn aan de kwaliteit. 
 
In tegenstelling tot functieverandering naar werken, kan er bij functieverandering 
naar wonen slechts sprake zijn van een hoofdfunctie en wordt er geen onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende gebiedstypen. Wel moet bij functieverandering 
naar wonen een bijdrage worden geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit die 
tegemoet komt aan de gebiedsprioriteit. 
 
Het hergebruik/functieveranderings beleid voor wonen kent vier scenario’s voor 
het realiseren van nieuwe woningen in het buitengebied:  
1.  Boerderijsplitsing: dit is ook in veel bestemmingsplannen al mogelijk. Aan 

deze mogelijkheid is geen vereveningsregeling gekoppeld. 
2.  Hergebruik van bestaande gebouwen. 
3.  Hergebruik van bestaande gebouwen in combinatie met sloop en nieuwbouw. 
4.  Volledige sloop van alle gebouwen (exclusief de bestaande (bedrijfs)woning) 

en nieuwbouw. 
 
Uitgangspunt bij functieverandering naar wonen is dat de bebouwingsoppervlakte 
wordt gereduceerd met 50%. Om maatwerk te kunnen leveren zijn de 
gezamenlijke gemeenten van oordeel dat, net als bij de functieverandering naar 

Voorbeeld menukaart 
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werken, naast of in de plaats van sloop, verkleining van het bouwvlak, behoud van 
karakteristieke/monumentale bebouwing, natuurontwikkeling, landschappelijke 
inpassing, verbetering infrastructuur, aanleg recreatieve voorzieningen en een 
financiële bijdrage vormen van verevening zijn, die kunnen worden ingezet al naar 
gelang de specifieke situatie ter plaatse en de mate van functieverandering dit 
verlangt.  
 
Van het bovengenoemde uitgangspunt kan tevens gemotiveerd worden afgeweken 
indien het initiatief leidt tot een substantiële verbetering van de ruimtelijke-, 
milieu – en/of of de sociale kwaliteit. Een verbetering van de sociale kwaliteit is 
aan de orde indien de locatie bij uitstek geschikt is als woonlocatie voor 
starters/senioren of als er sprake is van een bijzonder initiatief, zoals de 
huisvesting van gehandicapten, waarbij tevens zorg en dagbesteding wordt 
aangeboden. In dat geval kan het gewenst zijn de totaal bestaande oppervlakte 
aan bebouwing te benutten. Voorwaarde is dat in zo’n geval alle wooneenheden 
geschikt zijn voor de betreffende doelgroep en dat er een bijzondere bijdrage 
wordt geleverd aan de omgevingskwaliteit. Dit is ter beoordeling van de 
betreffende gemeente. 
 
Het beleid voorziet ook in een mogelijkheid voor woon-werkcombinaties:  

 Combinaties van nevengeschikt wonen en werken voor startende 
ondernemers. Hierbij is de vereveningsregeling van toepassing. De woning 
krijgt in geval van nieuwbouw de maximale inhoudsmaat die op grond van 
het bestemmingsplan is toegestaan. Daarbij is sprake van de aanduiding 
‘wonen met nevengeschikte bedrijvigheid’ Op grond van de werkfunctie is 
hier dan een grotere oppervlakte aan bijgebouwen toegestaan dan bij een 
normale woning zonder deze mogelijkheid.  

 Tussen wonen en werken dient een directe relatie te bestaan, hetgeen 
betekent dat deze bij voorkeur in één en het zelfde gebouw dienen te worden 
ondergebracht dan wel binnen 25 meter afstand van de woning (erf). De 
bewoner van de woning heeft een directe band met het bedrijf. 

 
Bestaande niet-agrarische bedrijvigheid 

Een bijzondere categorie van bedrijvigheid in het buitengebied vormt de bestaande 
niet-agrarische bedrijvigheid. Het belang van deze bestaande, niet-agrarische 
bedrijvigheid in het buitengebied mag volgens de samenwerkende gemeenten van 
de regio Achterhoek niet uit het oog worden verloren. Veelal betreft het hier 
bedrijven die in het verleden zijn uitgegroeid en op basis van verworven rechten 
een positieve bestemming hebben gekregen. 
 
Uitbreiding van deze bedrijvigheid is op basis van het streekplan uiterst beperkt. 
Het liefst ziet de provincie deze bedrijvigheid vertrekken naar een bedrijventerrein.  
 
De Achterhoekse gemeenten zijn van oordeel dat de veelal van oudsher in het 
buitengebied gevestigde bedrijven, zeker in relatie tot de regeling 
functieverandering vrijkomende bebouwing, meer mogelijkheden geboden moeten 
worden. Hoewel in bepaalde gevallen de beleidswens gericht is op een 
verplaatsing, kunnen (van oudsher gevestigde) bedrijven niet volledig op slot 
worden gezet. 
 
Gezien de typering van de verschillende gebieden wordt differentiatie voor 
uitbreiding van deze bestaande niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied 
geboden. Differentiatie is mogelijk naar b.v.:  
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- gebiedsgebonden en niet gebiedsgebonden functies 
- oppervlakte bestaande bebouwing 
- de beleidscategorieën volgens het Streekplan 

 
De samenwerkende gemeenten zijn van oordeel dat in ieder geval voor de 
categorie ‘gebiedsgebonden functies’ ruimte geboden moet worden aan 
economische groei. Deze ruimte wordt voor bepaalde functies op basis van de 
gebiedstypering geboden.   
 

7.1.8  LTO Noord en LTO Noord Advies 
 
LTO Noord heeft twee belangrijke aandachtspunten waarop gelet moet worden bij 
het uitwerken van de oplossingsrichtingen.  
 
1. Houd er rekening mee dat agrariërs er niet primair zijn om projecten te 

initiëren en uit te voeren, maar dat ze primair zijn om te boeren. De boer 
moet ruimte krijgen en behouden om te boeren, en daarnaast kan de boer 
die dat wil nevenactiviteiten ontplooien. De boer moet niet alleen gebruikt 
worden om het landelijke gebied door allerlei nieuwe projecten te vitaliseren. 
Daar zijn ook anderen voor.   

 
2. Een mooi agrarisch bedrijf met koeien in de wei is ook een ‘project’ op zich. 

Er moet ook een manier gevonden worden om dit te behouden op het 
platteland. Veel mensen hechten hier waarde aan. Wellicht moet er gezocht 
worden naar oplossingen waarbij je subsidie wel kunt inzetten voor de lusten 
van de primaire landbouw, zonder dat je hierbij direct agrarische bedrijven 
subsidieert en staatssteun geeft.  

 
Daarnaast stelt LTO Noord Advies nog dat er op de volgende drie punten vooral 
gezocht moet worden naar oplossingen en verbeteringen. 

- Eenvoudigere RO-procedures en meer mogelijkheden voor ontwikkeling 
binnen het bestemmingsplan. 

- Projecten moeten minder tijd en geld kosten. 
- Initiatieven moeten makkelijker van de grond afkomen. 

 

7.1.9  GVK Agro Advocaten 
 
Aan dhr. Van Mierlo van GVK Agro Advocaten is voorgelegd op welke manieren 
activiteiten met betrekking tot functieverandering en nevenactiviteiten in het kader 
van plattelandsontwikkeling sneller en efficiënter tot stand kunnen komen.  
 
Eén van de voorgelegde initiatieven is de buurttoets van de VKK Gelderland, zoals 
omschreven in paragraaf 7.1.1. Het primaire doel van de buurttoets is nieuwe 
gewenste ontwikkelingen in het buitengebied sneller van de grond te krijgen. Een 
buurttoets kan echter niet als vervanging van procedures gelden, en kan er al 
helemaal niet voor zorgen dat er dan geen bezwaren meer komen. Wanneer de 
buurttoets, als onderdeel van of ter vervanging van de ruimtelijke onderbouwing, 
positief tegen een ontwikkeling staat, wil dit niet zeggen dat aan een ontwikkeling 
dan ongeacht een bezwaar en beroepsprocedure goedkeuring verleend kan 
worden.   
 
Het kan zo zijn dat alle buren unaniem vóór een bepaalde ontwikkeling zijn. Toch 
is er op een gegeven moment een buurman die een bezwaar indient, dan moet dit 
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bezwaar gewoon behandeld worden als altijd. Een buurttoets kan er niet voor 
zorgen dat er geen bezwaren meer komen, en het proces daarmee vertraagd 
wordt. De mogelijkheden van bezwaar en beroep zijn bij wet geregeld, en daaraan 
valt niet te tornen.  
 
Een ander initiatief van de VKK Gelderland is de plattelandsbestemming. Het doel 
van de plattelandsbestemming is om meer ruimte en mogelijkheden te bieden 
voor nieuwe ontwikkelingen op het platteland, met als uitgangspunt de agrarische 
sector niet te hinderen. In de praktijk zal dit lastig te regelen zijn. Het gaat hierbij 
ook weer om de vraag: 
1. Wat mag er planologisch. 
2. En wat zijn de gevolgen hiervan voor de milieuwetgeving. 

 
Een plattelandsbestemming op zich zal er waarschijnlijk niet toe bijdragen dat een 
ontwikkeling sneller tot stand komt. Het gaat ook om de mogelijkheden die 
aanverwante wetgeving biedt en of het bestaande beleid en regelgeving duidelijke 
handvatten geeft om te handelen. Een bestemmingsplan op hoofdlijnen kan 
daarentegen wel meer flexibiliteit bieden. Er ontstaat dan meer ruimte voor 
interpretatie en onderbouwing door gemeenten, waardoor makkelijker ingespeeld 
kan worden op de diversiteit aan nevenfuncties die ontstaan op het platteland. De 
huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied, en zeker de wat oudere, zijn 
in een tijd opgesteld toen er nog heel andere ruimtelijke ontwikkelingen gaande 
waren in het buitengebied. Het blijft altijd de vraag in hoeverre je met het 
bestemmingsplan mogelijkheden creëert, of rechtsbescherming inbouwt.  
 

7.1.10  De provincie Gelderland 
 
De provincie Gelderland heeft aangegeven dat alle standpunten van de provincie 
met betrekking tot functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing, het 
toestaan van nevenfuncties en de wijze van stimulering van economische dragers 
te vinden zijn in het Streekplan Gelderland 2005.  
 
Gedeputeerde Peters van de provincie Gelderland heeft in de tijd van de 
totstandkoming van het Streekplan Gelderland de Achterhoekse gemeenten als 
eerste uitgedaagd om met een visie op de regio te komen. De gemeenten waren 
namelijk van mening dat het nieuwe Streekplan te weinig mogelijkheden bood 
voor ontwikkeling in het buitengebied. Naar aanleiding hiervan zijn de 
Achterhoekse gemeenten aan de slag gegaan, zoals te lezen in paragraaf 7.1.7. 
 
‘Inmiddels loopt het tijdspad voor de totstandkoming van de regionale 
beleidsinvulling, tegen de afspraken in, al aardig uit’, aldus Dorus Molenaar21, ‘Het 
is ook niet zo dat de regionale beleidsinvulling zonder op of aanmerking zomaar 
aangenomen zou worden. Er zal straks nog grondig naar gekeken worden en de 
kans kan bestaan dat niet alles wat erin staat goedkeuring krijgt’. Omdat Dorus 
Molenaar nog te weinig weet van de inhoud van de regionale beleidsinvulling, kon 
hij hier nog weinig verder over zeggen.  
 
Binnen de afdeling ruimtelijke ordening van de provincie Gelderland is gesproken 
met Jan Zegveld en Henk Nelissen. Er is tijdens het gesprek niet specifiek 
ingegaan op mogelijke oplossingsrichtingen, maar er is vooral gesproken over het 

                                                 
21  Medewerker van de provincie Gelderland. Nauw betrokken geweest bij de reconstructie en de 

doorwerking daarvan naar het Streekplan. 
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huidige beleid en de mogelijkheden daarvan. Tevens zijn de ergernissen, 
knelpunten en problemen die in het gebied naar voren kwamen, en waarbij de 
provincie een rol heeft, besproken. De punten die in het gesprek aan de orde zijn 
gekomen, zijn hierna beschreven. 
 
Het Streekplan Gelderland 2005 is hét instrument van de provincie waarin 
functieverandering en ruimtelijke ontwikkeling is geregeld. Het Reconstructieplan 
is één op één overgenomen in het Streekplan. Dit wil niet zeggen dat er niet meer 
naar het Reconstructieplan gekeken hoeft te worden. De afspraken in het 
Reconstructieplan hebben een juridische basis. Het Reconstructieplan moet gezien 
worden als een voorbereidingsbesluit (artikel 27, lid 1 Rcw).  
Bij de reconstructiezonering dient een opmerking gemaakt te worden. Het 
verwevingsgebied met ontwikkelingslocatie is indicatief. Om te bepalen of er plaats 
is voor een ontwikkelingslocatie wordt er getoetst aan de hand van opgestelde 
criteria. De reconstructiezonering landbouwontwikkelingsgebied is in de tijd dat 
het reconstructieplan is opgesteld als laatste ingevuld. Dit wil eigenlijk zeggen dat 
het een soort restgebied is. In de praktijk blijkt dat er in de 
landbouwontwikkelingsgebieden lang niet altijd plaats is voor intensieve 
veehouderij. Vaak is er in die gebieden sprake van grondgebonden landbouw, 
waarbij geen ruimte vrijkomt voor nieuwe intensieve veehouderij. Jan Zegveld 
stelt dat op bestuurlijk niveau de reconstructie inmiddels niet meer de status heeft 
die het ooit toebedeeld had. 
 
Ten aanzien van functieverandering bood het oude streekplan meer ruimte aan 
gemeenten. Alle vormen van functieverandering werden daarin in principe 
toegestaan. Er moest alleen toetsing plaatsvinden op globale criteria, zoals 
bijvoorbeeld de verkeersaantrekkende werking.  
Het functieveranderingsbeleid in het nieuwe Streekplan is ‘ongenuanceerder’. Het 
werkt op de vierkante meter nauwkeurig en stelt meer grenzen. Daarnaast dient 
er, om functieverandering mogelijk te maken, verevening plaats te vinden als 
compensatiemaatregel. Door de verevening wordt er een kwaliteitsbijdrage 
geleverd aan het gebied. Maar de verevening veranderd niets aan de maximale 
mogelijkheid voor uitbreiding van bedrijvigheid of functieverandering. "Al zou 
iemand de hele wereld verbeteren, dan nog mag er bijvoorbeeld niet meer 
uitgebreid worden dan 350 m2". Hierdoor kan het voorkomen dat niet altijd alle 
gewenste ontwikkelingen in een gebied uitgevoerd worden.  
 
De gemeenten zouden daarom liever zien dat het Streekplan ruimer om zou gaan 
met functieverandering, en daarbij meer overlaten aan gemeenten. In de tijd dat 
het nieuwe Streekplan opgesteld werd, hadden de gemeenten gezamenlijk meer 
moeten aandringen dat ze het nieuwe functieveranderingsbeleid te beperkend 
vonden. Nu is er de mogelijkheid om met de regio alsnog het 
functieveranderingsbeleid anders op te stellen. Maar het gaat er naar uitzien dat 
de regio kiest voor een beleid dat niet heel veel afwijkt van het Streekplan. Als je 
iedere gemeente afzonderlijk hoort, willen ze wel meer ruimte en een andere 
manier van werken. Maar op een of andere manier is het toch niet helemaal gelukt 
om dit in een gezamenlijk regiobeleid om te zetten. De Achterhoekse gemeenten 
hebben zichzelf eigenlijk voor het blok gezet. Er moet unaniem ingestemd worden 
met het regiobeleid. Gebeurd dit niet, dan blijft automatisch het bestaande 
functieveranderingsbeleid uit het Streekplan gelden.  
Wanneer het nieuwe regionale functieveranderingsbeleid van kracht zou worden, 
zal bij functieverandering via artikel 19 lid 2 WRO geen goedkeuring van de 
provincie meer nodig zijn. Maar voor de zwaardere procedures, zoals de 19.1 
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procedure, is nog steeds goedkeuring van de provincie noodzakelijk. Het regionale 
functieveranderingsbeleid zal op een zelfde manier werken als de nu bestaande 
vrijstellingslijst. 
 
Het vereveningsverhaal is een veel genoemde onduidelijkheid. Dit komt omdat het 
pas sinds kort gebruikt wordt en het vooral een maatwerk instrument is. Het moet 
in de toekomst duidelijker worden welke vorm en mate van verevening de 
provincie goedkeurt als compensatie voor functieverandering. Maar de gemeenten 
of de regio zouden ook zelf een vereveningsrichtlijn kunnen opstellen. Dit biedt 
duidelijkheid naar de burger en de eigen organisatie, en leidt tot snellere 
uitvoering. Als zo'n vereveningsrichtlijn goedgekeurd wordt door de provincie, 
hoeft er niet telkens goedkeuring gevraagd te worden bij de provincie. Er kan aan 
de hand van de richtlijn direct door gemeenten bepaald worden welke vorm en 
mate van verevening noodzakelijk is. Ook de verevening buiten de 
perceelsgrenzen van een functieverandering zou verder vorm kunnen krijgen in de 
vereveningsrichtlijn. Daarbij moet gesteld worden dat verevening op een ander 
perceel nu al gewoon mogelijk is. Als de vorm van verevening maar wel een 
nieuwe extra impuls geeft aan het gebied, en niet al een bestaand plan is dat dan 
ook als verevening gebruikt wordt. Als de Grondexploitatiewet straks van kracht 
wordt, zal het ook mogelijk worden om een financiële tegemoetkoming als vorm 
van verevening te gebruiken.  
 
Er wordt in z'n algemeenheid gesteld dat de provincie te weinig ruimte voor eigen 
handelen en verantwoordelijkheid van de gemeente bied. De provincie wordt als 
remmer gezien en zou het decentraliseringproces stagneren. Maar in het nieuwe 
Streekplan is de bemoeienis van de provincie met het multifunctionele gebied 
zoveel mogelijk los gelaten. Er is alleen nog bemoeienis in bijvoorbeeld het 
groenblauwe raamwerk, bijvoorbeeld in gebieden met EHS verbindingen.  
 
Het bestemmingsplan is het enige ruimtelijke plan dat juridisch bindend is. Dus als 
het bestemmingsplan een functieverandering volgens artikel 11 WRO 
(wijzigingsbevoegdheid) mogelijk maakt, zou je denken dat dit dan ook mogelijk 
is. Maar een bestemmingsplanwijziging moet altijd voorgelegd worden aan de 
provincie, ter toetsing aan het dan geldende ruimtelijke beleid. Het kan dan zo zijn 
dat een functieverandering toch niet mogelijk is. 
 
Na invoering van de nieuwe Wro wordt de rol van de provincie in het ruimtelijke 
ordeningsproces beperkt. Er is niet meer in alle gevallen goedkeuring van de 
provincie nodig. De provincie kan wel bedenkingen of zienswijze indienen. De 
gemeenten zien daarin de mogelijkheid dat de provincie dan maar overal 
zienswijze zal indienen. Volgens Jan Zegveld en Henk Nelissen is deze vrees 
onterecht.  
 
Vanuit de casussen en actoren is regelmatig naar voren gekomen dat de provincie 
traag is met reageren. Er bestaan echter gewoon termijnen waarin een aanvraag 
behandeld moet worden. Zo bestaan er bijvoorbeeld de volgende termijnen: 

 Bestemmingsplan met bedenkingen;  6 maanden 
 Bestemmingsplan zonder bedenkingen; 13 weken 
 Artikel 11 WRO;   8 weken + 4 weken verdaging 
 Artikel 19 WRO;   8 weken, daarna feitelijke weigering 
 Artikel 10 BRO plannen; 2 maanden en 4 maanden (redelijke termijn) 

Wordt een aanvraag niet binnen de gestelde termijn behandeld, dan is er vaak 
sprake van een automatische goedkeuring door de provincie. Bij bijvoorbeeld een 
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artikel 19 WRO is dit anders, dan is er sprake van een feitelijke weigering. Maar 
wanneer er alsnog een positief besluit over wordt genomen, wordt de weigering 
omgezet in een goedkeuring. 
 
In het Streekplan wordt geen ruimte gegeven voor niet-agrarische bedrijvigheid in 
het buitengebied. In de regio Achterhoek alsook door verschillende 
belangenorganisaties wordt echter gesteld dat er meer ruimte moet zijn voor niet-
agrarische bedrijvigheid. Dit is een heikel punt in de regio. In het regiobeleid is 
daarom gekozen om in beperkte mate uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid 
toe te staan.  
De provincie heeft gekozen voor het niet toestaan van nieuwe niet-agrarische 
bedrijvigheid en uitbreiding van bestaande niet-agrarische bedrijvigheid. Er moet 
namelijk ergens een grens worden getrokken. Wanneer kleine uitbreidingen wel 
toegestaan worden, kan het op den duur voorkomen dat een bedrijfje uitgegroeid 
is tot een grote onderneming, en te groot is geworden om gemakkelijk te 
verplaatsen naar een bedrijventerrein. Daarbij moet ook gesteld worden dat 
bedrijvigheid niet alleen op een bedrijventerrein kan plaatsvinden, maar juist ook 
in de kerngebieden. Iemand die een fietsenhandel wil beginnen in het 
buitengebied, kan hier ook heel goed voor in een kern terecht. De provincie 
probeert met dit beleid het buitengebied vrij van grootschalige bedrijvigheid te 
houden, en de kernen juist te ‘vullen’ met bedrijvigheid. Als iedereen maar in het 
buitengebied kleine niet-agrarische bedrijfjes begint, kan het gebeuren dat er een 
soort ‘slaapdorpen’ ontstaan.  
 
In de toekomst gaat er meer gewerkt worden met het aanwijzen van zoekzones. 
Er zullen dan door gemeenten zoekzones aangewezen moeten worden voor 
woningbouw en bedrijven. De zoekzones moeten in bepaalde mate overeenkomen 
met de vraag en aanbod in de regio. Nieuwe woningbouw of niet-agrarische 
bedrijvigheid is dan bijvoorbeeld alleen mogelijk binnen een zoekzone. In theorie 
zouden gemeenten dan gewoon overal zoekzones neer kunnen leggen, om zo niet 
beperkt te worden in het kiezen van plaatsen voor uitbreiding van woningbouw of 
nieuwvestiging van niet-agrarische bedrijvigheid. De provincie gaat er van uit dat 
dit in de praktijk niet zal gebeuren. Daarvoor zijn de verschillende belangen van 
andere ruimtevragende functies te groot. Wellicht zouden er ook heel kleine 
zoekzones in het buitengebied aangewezen kunnen worden voor bedrijvigheid. 
Misschien dat gemeenten op deze manier op een aantal plaatsen in het 
buitengebied kleinschalige bedrijvigheid zouden kunnen realiseren.  
 
Nieuwe woningen in het buitengebied worden door het Streekplan niet toegestaan. 
Het is alleen mogelijk om via functieverandering, met bijbehorende verevening, 
nieuwe woningbouw te creëren. Verder moet er altijd sprake zijn van minimaal 
twee wooneenheden. Er mogen dus geen vrijstaande villa's gebouwd worden. 
Hiermee wordt getracht meer gericht te bouwen voor starters en senioren.  
Wel zou het in praktijk mogelijk zijn om een grote leegstaande stal om te vormen 
tot één groot huis. Nieuwbouw is dan wel niet mogelijk, maar een bestaande stal 
kan hiermee door een architect omgevormd worden tot woonhuis. Dit moet dan 
binnen de bestaande bebouwing plaatsvinden. Je krijgt dan een huis in de vorm 
van de stal. Tot op heden zijn hier geen voorbeelden van bekend, maar wellicht 
dat er zich in de toekomst iemand aan wil wagen.  
Ook zijn er weinig beperkingen aan de hoogte van een bouwblok bij 
functieverandering in het buitengebied. Omdat er bij woningbouw minimaal twee 
wooneenheden gecreëerd moeten worden, is het in theorie mogelijk om een soort 
van kleine appartementenflats op het platteland te bouwen.  
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7.2 Veranderingen die elders in Nederland worden geïnitieerd 
 
Naast de interessante ideeën, gewenste veranderingen en oplossingsrichtingen die 
de betrokken actoren bij dit onderzoek hebben geïnitieerd, zijn er elders in 
Nederland ook andere interessante ontwikkelingen gaande waarbij nieuwe 
initiatieven zijn ontstaan. Daarnaast zijn er ook enkele soortgelijke onderzoeken 
als deze uitgevoerd door verschillende overheidsorganen in Nederland. Enkele 
belangrijke conclusies daaruit worden in de volgende subparagrafen behandeld.  
 

7.2.1  Plattelandswoning 
 
De provincie Zeeland is samen met ZLTO bezig een plan voor te bereiden voor 
bestemmingswijziging van een ‘burgerwoning’ naar een ‘plattelandswoning’. 
Hierbij volgt men het spoor van het rapport ‘Platteland Zeeland: Lusten en lasten’. 
Door in de milieuwetgeving de plattelandswoning gelijk te stellen aan een 
bedrijfswoning kunnen de toelaatbare normen worden verhoogd. Dit geeft extra 
kansen voor de agrariërs met betrekking tot hun bedrijfsvoering, aldus het 
rapport. 
 
Woningen op het platteland kennen nu nog twee bestemmingen. Of agrarisch of 
burgerwoning. Door vrijkomende agrarische woningen in het buitengebied de 
bestemming ‘plattelandswoning’ te geven, is het in het vervolg uitgesloten dat 
burgers bij klachten over bedrijfsactiviteiten nog sterk staan in juridische 
processen. Om tot uitvoering van dit initiatief te komen dient er echter wel eerst 
een wijziging doorgevoerd te worden in Nederlandse wet- en regelgeving. 
 
En het is maar de vraag of dat wel zou lukken. In het Eindhovens Dagblad 
veerscheen op 6 maart het artikel ‘Alarm over ingreep in stankwet’. In het artikel 
stelt de provincie Brabant dat versoepeling van de wet leidt tot meer stankoverlast 
in het Brabantse buitengebied. De provincie is bang dat het voor varkens- en 
kippenhouders in Brabant interessanter wordt om dieren van elders te halen en 
hun bedrijven uit te breiden op verspreide locaties in het buitengebied. Zij hoeven 
hun bedrijf dan niet te verplaatsen naar gebieden die speciaal zijn aangewezen 
voor grootschalige intensieve veehouderij. 
 
Volgens staatssecretaris Van Geel (CDA, Milieu) betekent de nieuwe wet een 
belangrijke vereenvoudiging van de huidige stankregels en een grotere vrijheid 
voor gemeenten om lokale stankproblemen zelf op te lossen.  
 
Een Kamermeerderheid van CDA, VVD, LPF en SGP wil de gemeente deze 
speelruimte weer ontnemen door de stanknormen over de hele linie fors te 
versoepelen, ten gunste van boeren en ten koste van burgers.  
 
Alle burgerwoningen in het buitengebied verliezen hun beschermde status tegen 
stankhinder. Zij worden standaard gelijkgeschakeld met agrarische 
bedrijfswoningen die minder beschermd wonen. Dat is met name ongunstig voor 
omwonenden van nu nog kleine veehouderijen buiten de ontwikkelingsgebieden 
die mede door deze versoepeling sterk kunnen uitbreiden. Het is voor de 
gemeenten niet meer mogelijk om ongewenste ontwikkelingen hierbij te 
voorkomen. Rond de bebouwde kom gaan de meest soepele stanknorm uit het 
wetsvoorstel gelden. De kans is groot dat meer mensen door dit alles last krijgen 
van stank, ook al omdat bedrijven volgens de provincie niet meer dwingend 
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hoeven te investeren in luchtwassers, die behalve stank ook stof uit de lucht 
halen. 
 
De provincie vreest dat door de ingreep van de Kamer niet meer wordt voldaan 
aan de Europese richtlijnen ter bescherming van natuur en milieu en dat dit tot 
eindeloze juridische procedures zal leiden. 
 

7.2.2  Onderzoeksrapport ‘Platteland Zeeland: Lusten en lasten’ 
 
Het onderzoeksrapport geeft naast de plattelandswoning, die momenteel volop in 
discussie is, ook nog andere oplossingsrichtingen aan.  
 

 Inburgering en promotie 
Vaak wordt vergeten dat de ‘lusten’ in het landelijk gebied juist zijn ontstaan 
vanwege de ‘lasten’. Verbetering van het imago van ondernemers op het 
platteland is gewenst. Met promotie kan meer begrip worden gecreëerd voor de 
activiteiten in het landelijk gebied. Daarbij is ook belangrijk de economische kant 
van deze activiteiten te benoemen (meerwaarde van ondernemers voor 
bijvoorbeeld middenstand in kernen). Overleg en begrip met de ‘nieuwe’ bewoners 
kunnen veel problemen voorkomen.  
 

 Decentralisatie 

Momenteel vindt er in de bestuurlijke verhoudingen in Nederland een 
decentralisatie van regelgeving plaats. Provincies en gemeenten krijgen meer 
verantwoordelijkheden, maar tevens ook meer uitvoeringsmogelijkheden. Er 
ontstaat onder andere meer rechtstreekse invloed op het gebied van 
milieuwetgeving.  
De decentralisatie is volgens het onderzoeksrapport een kansrijke weg. Echter 
wordt er nog steeds geredeneerd vanuit ‘bescherming van de burger’ en minder 
vanuit de ‘kansen van de onderneming’.  
 

7.2.3 VROM-raad: adviesrapport 'Ruimte geven, ruimte nemen22 
 
In maart 2006 kwam de VROM-raad met het adviesrapport ‘Ruimte geven, ruimte 
nemen’. De VROM-raad gaat met dit rapport in op de uitvoeringskant van de Nota 
Ruimte, nu de Minister de uitvoering van het ruimtelijk beleid beleidsprioriteit 
heeft gegeven. 
 
Hoofdconclusie uit het rapport is dat de slogan ‘decentraal wat kan, centraal wat 
moet’ onvoldoende tot uiting laat komen dat er bij de uitvoering van het 
ruimtelijke beleid sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voor 
overheden, markt en samenleving. Het is onvoldoende duidelijk wat men van 
elkaar mag en moet verwachten. De VROM-raad adviseert de Minister dan ook 
deze duidelijkheid te geven en hanteert daartoe twee aansporingen: ‘Ruimte 
geven, ruimte nemen. 
 
Aanbeveling 6 van het adviesrapport luidt: ‘Minister, voorzie de decentrale 
overheden van instrumenten en middelen om de nieuwe taken succesvol te 
kunnen waarmaken. Decentrale overheden, verbeter uw uitvoeringspraktijk.’ 
 

                                                 
22 Advies 051, VROM-raad. Ruimte geven, ruimte nemen – Voorstellen ter verbetering van de 

uitvoering van het ruimtelijk beleid. 
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In het rapport worden een aantal aanbevelingen gegeven. Hierna worden een paar 
relevante benoemd. 
 
De VROM-raad is een voorstander van de ingezette decentralisering. Om zorgen 
over de uitvoeringskracht en doorzettingsmacht van decentrale overheden weg te 
nemen, meent de raad dat deze decentralisering gepaard moet gaan met betere 
instrumenten en ondersteuning van decentrale overheden. Alleen dan kunnen de 
decentrale overheden ook daadwerkelijk hun nieuwe taken oppakken. Het gaat 
hierbij om een wettelijk instrumentarium ter verbetering van de 
uitvoeringspraktijk. Ook gaat het om het bevorderen van de kwaliteit van het 
lokaal en regionaal bestuur en het ambtelijk apparaat en zullen decentrale 
overheden over voldoende middelen moeten kunnen beschikken om hun taken 
waar te maken. 
 
De Nota Ruimte gaat uit van de vooronderstelling dat er in de samenwerking 
tussen provincie en gemeente synergie wordt bereikt, vooral bij vraagstukken op 
bovengemeentelijk niveau zoals gebiedsontwikkeling, verevening etc. 
Commitment in de overheidskolom, zo leert het verleden, is echter geen 
vanzelfsprekendheid. De idee dat Rijk, provincies en gemeenten daadwerkelijk 
optreden als één elkaar onderling aanvullende overheid vindt de raad hoog 
gegrepen. Passender zou zijn om expliciet te benoemen dat gemeenten, provincies 
en Rijk een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor regionale 
gebiedsontwikkeling. 
Om de regiefunctie van de provincie bij de aanpak van bovengemeentelijke 
vraagstukken te versterken moet het mogelijk zijn om regionaal instrumentarium 
toe te passen. Te denken valt aan verevening of verhoging van regionale 
financieringsstromen (zoals BDU, ISV en ILG). 
 
Investeer in en intensiveer overleg op bestuurlijk niveau. De ontwikkelingspolitieke 
dimensie van de uitvoering moet veel meer worden benadrukt. 
Ontwikkelingsplanologie is krachteloos zonder ontwikkelingspolitiek. Politici 
moeten medepolitici en andere relevante actoren committeren aan het oplossen 
van maatschappelijke problemen. Politieke daadkracht is daarbij vereist.  
 
Voorzie de decentrale overheden van instrumenten en middelen om de nieuwe 
taken succesvol te kunnen waarmaken. In het project 'de Andere Overheid' wordt 
hier een aantal suggesties voor gegeven, zoals het organiseren van kennis en 
kunde, het opleiden van ambtenaren met oriëntaties en competenties die passen 
bij de huidige complexe samenleving en het versterken van het project-, proces- 
en alliantiemanagement bij Rijk, provincies en gemeenten. 
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De belangrijkste oplossingrichtingen op een rij 

Dit zijn de belangrijkste en interessantste oplossingsrichtingen die uit de 
gesprekken met de actoren of uit onderzoeken elders in het land naar voren zijn 
gekomen: 
 
 Regio convenant  

Om de argwanendheid bij de burger gedeeltelijk weg te nemen, kan er een soort 
omgevingscontract opgesteld worden waarin afspraken met het gebied en de 
bewoners zijn vastgelegd. Echter is dit wel een tussenoplossing. Eigenlijk zou de 
wet- en regelgeving aangepast moeten worden, zodat deze methode niet nodig 
is. Het blijkt ook dat een oplossing als deze juridisch bijna niet vast te leggen is. 
Een rechter zal toch gewoon kijken naar de bestaande wetgeving. Je creëert 
daarmee een stukje schijn zekerheid.  
 
 Buurttoets 

Een Buurttoets kan dienen als vervanging voor het gehele traject van inspraak 
en bezwaarmogelijkheden en dienen als advies naar het college. Wanneer uit de 
Buurttoets blijkt dat de buurt akkoord gaat met de voorgestelde plannen, kan de 
gemeente goedkeuring verlenen aan de plannen. Een Buurttoets heeft dan niet 
dezelfde status als bijvoorbeeld een Watertoets of Natuurtoets, maar staat daar 
naast.  
 
De Buurttoets wordt alleen gebruikt bij functieverandering binnen bestaande 
bebouwing. Voor functieverandering waarbij bestaande bebouwing veranderd 
wordt, blijft gewoon het normale traject van de WRO gelden. Het is wel 
noodzakelijk dat de Buurttoets een juridische status krijgt. Het vervangt immers 
de ruimtelijke onderbouwing en procedures uit de WRO. Voor het opstellen van 
de Buurttoets kunnen kwaliteitscriteria gehanteerd worden. Uiteindelijk kan de 
Buurttoets dienen als een soort verkorte procedure voor 'lichte' gevallen van 
functieverandering waarbij nu artikel 19 lid 1 WRO van toepassing is. 
 
Het gevaar in de Buurttoets zit hem in de rechtsbescherming en de procedurele  
mogelijkheden van burgers. De burger heeft recht op bescherming en kan als hij 
dat noodzakelijk acht bezwaar- of beroepsprocedures starten. Dat kan een 
Buurttoets niet voorkomen. 
 
 Plattelandsbestemming/woning 

Om er voor te zorgen dat onder andere de knellende stankwetgeving minder 
belemmeringen met zich meebrengt, kan er gezocht worden naar een manier 
waarop stankgevoelige objecten op het platteland minder stankgevoelig worden. 
Bijvoorbeeld door een burgerwoning op het platteland te veranderen naar een 
plattelandswoning. Maar het zou beter zijn om de wetgeving gewoon aan te 
passen, anders blijft het een soort van tussenoplossing.  
 
De nieuwe Wet Geurhinder en Veehouderij gaat ook regelen hoe om te gaan met 
voormalige agrarische bedrijfswoningen. De gemeente mag bijvoorbeeld zelf 
bepalen welke ‘bescherming’ de voormalige bedrijfswoning moet krijgen; die van 
een burgerwoning of van een bedrijfswoning. Het is nu aan de gemeente om ook 
daadwerkelijk op deze mogelijkheid in te spelen. 
 
 

7.3 CONCLUSIE HOOFDSTUK 7 
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 Bestemmingsplan op hoofdlijnen 

Het bestemmingsplan biedt weinig mogelijkheden voor ontwikkeling. Het is nu 
nog vooral een instrument om vast te leggen wat er in een gebied is, en niet 
zozeer wat je er mee wilt. Wanneer een bestemmingsplan minder gedetailleerd 
is, ontstaat er meer ruimte voor ontwikkeling. Bestemmingsplannen voor het 
buitengebied zouden meer op hoofdlijnen moeten worden opgesteld, om sneller 
op gewenste ontwikkelingen in te kunnen spelen. 
 
 Werkkapitaal in het gebied  

Met geld kun je een gebied veranderen en ontwikkelen. Maar of het geld nu bij 
de gemeente of de provincie ligt, maakt niet zo veel uit. Als je er maar makkelijk 
bij kunt. Wel is het belangrijk om een klein direct werkkapitaal in een gebied te 
hebben. In de pilot Neede/Borculo zij hier goede ervaringen mee opgedaan, en 
er wordt nog steeds op dezelfde manier gewerkt. Er wordt voor gezorgd dat het 
geld dat in eerste instantie in het gebied is gestoken, in het gebied blijft door 
gerichte investeringen. Er worden bijvoorbeeld boerderijen opgekocht, 
opgeknapt, en doorverkocht. 
 
 Cultuuromslag binnen gemeente 

Vaak is de wet- en regelgeving niet het echte probleem, maar de interpretatie 
ervan. Wanneer er met z’n allen voor wordt gekozen een bepaalde weg in te 
slaan, en de politiek durf toont, is er veel mogelijk. Bestuurlijke moed is wel 
vereist. 
 
Er moet meer ontwikkelingsgericht gedacht worden. De gemeente moet veel 
meer zelf initiatief nemen, i.p.v. regeltjes te vinden waarop ze een initiatief 
kunnen afschieten. Nu is het nog zo dat de gemeente een afwachtende houding 
heeft ten opzichte van de initiatiefnemers. Als er initiatieven komen, bekijkt de 
gemeente waar deze initiatieven te kort komen en geeft in mindere mate aan 
waar mogelijkheden liggen. Dit moet veranderen. Niet alleen de burger is 
verantwoordelijk voor het verbeteren van de vitaliteit van het platteland. Juist de 
gemeente heeft hierin een steeds belangrijkere positie (‘decentraal wat kan, 
centraal wat moet’).  
 
Op dit te bewerkstelligen moet de welbekende cultuuromslag plaatsvinden in alle 
lagen van de gemeentelijke organisatie. 
 
 Inburgeringscursus voor nieuwkomers 

Nieuwkomers in het buitengebied moeten de 'normen en waarden' van het 
platteland leren kennen. De burger moet bewust gemaakt worden dat het leven 
op het platteland naast lusten, ook lasten kent. En dat deze lasten nodig zijn om 
de lusten te creëren. Een 'inboeringscursus' kan de burger en de boer dichter tot 
elkaar brengen en zorgdragen voor wederzijds respect en begrip. 
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In hoofdstuk 5 is de exacte problematiek aangegeven. Met de kennis opgedaan in 
o.a. hoofdstuk 6 en de oplossingsrichtingen en ideeën van de actoren uit 
hoofdstuk 7 kunnen er conclusies worden getrokken. Wat zijn nu de definitieve 
oplossingsrichtingen die aangedragen kunnen worden. Deze worden in de eerste 
paragraaf beschreven. 
 
Het regionale functieveranderingsbeleid is tijdens dit onderzoek al meermalen aan 
bod geweest. Het is een belangrijk functieveranderingsinstrument voor de nabije 
toekomst. Maar voldoet dit beleid aan de wensen uit het gebied en is het een goed 
instrument om bij functieveranderingsprocessen te gebruiken. Hier wordt in dit 
hoofdstuk op teruggeblikt. Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk ook nog kort 
teruggeblikt op het doel van het onderzoek door te kijken naar de probleemstelling 
en doelstelling die voorafgaand aan dit onderzoek zijn opgesteld.  
 
Als afsluiting van het onderzoek worden er aanbevelingen gedaan richting de VKK 
Gelderland en de gemeente Berkelland. 
 

8.1  Conclusie, de definitieve oplossingsrichtingen  
 
In hoofdstuk 5 zijn de exacte problemen bij functieveranderingsprocessen in het 
buitengebied benoemd. In hoofdstuk 7 worden een aantal oplossingrichtingen 
benoemd. In deze paragraaf wordt een definitief pakket aan oplossingen gegeven, 
met een koppeling naar het oorspronkelijk probleem. Sommige problemen hebben 
met elkaar te maken of overlappen elkaar, waardoor een enkele oplossing mogelijk 
voor meerdere problemen uitkomst biedt. Alvorens te kijken naar de oplossingen 
zijn ter verduidelijking de belangrijkste problemen bij functieveranderings-
processen hier nog even op een rij gezet. 
 
1. Complexe wet- en regelgeving en de vele veranderingen die daarin 

doorgevoerd zijn/worden. 
2. Star en niet ontwikkelingsgericht beleid met weinig ruimte voor maatwerk. 
3. Verkeerde of gebrekkige interpretatie van beleid, wet- en regelgeving. 
4. Mogelijk gebrek aan kennis en kunde bij gemeente. 
5. Gebrekkige voorlichting en communicatie door gemeente. 
6. Gebrek aan kennis bij aanvrager door matige informatievoorziening. 
7. Te weinig medewerking en daadkracht van de gemeente. 
8. Bestemmingsplan niet ontwikkelingsgericht, weinig flexibiliteit. 
9. Argwanendheid en wantrouwen van agrarische sector richting overheid. 
10. Tekort aan begrip en respect tussen boeren en burgers. 
 
Flexibeler en toegankelijker (digitaal) bestemmingsplan  

Het bestemmingsplan is van nature een restrictief instrument. Maar voor 
bescherming en ontwikkeling van het landschap zijn zowel restricties als 
flexibiliteit nodig. Bestemmingsplannen voor het buitengebied zouden meer op 
hoofdlijnen en minder gedetailleerd moeten worden opgesteld, om sneller op 
gewenste ontwikkelingen in te kunnen spelen. Het moet meer gericht zijn op een 

 

HOOFDSTUK 8 
Conclusies en aanbevelingen 
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Het gebruik van de plattelandsbestemming 
verduidelijkt en in kaart gebracht. 

ontwikkelingsgerichte invulling van de ruimte i.p.v. het beschermen van bestaande 
zwakke schakels. 
 
Door het bestemmingsplan tegelijkertijd digitaal toegankelijk te maken draagt het 
bij aan snellere informatievoorziening naar de burger, waardoor meer snelheid en 
efficiency in functieveranderingsprocessen gebracht kan worden.  
 
Welke problemen worden hiermee aangepakt: 

2. Star en niet ontwikkelingsgericht beleid met weinig ruimte voor maatwerk. 
6. Gebrek aan kennis bij aanvrager door matige informatievoorziening. 
8. Bestemmingsplan niet ontwikkelingsgericht, weinig flexibiliteit. 
 

Plattelandswoning en flexibeler milieuwetgeving 

De plattelandsbestemming is aangedragen door de VKK Gelderland en nader 
omschreven in paragraaf 7.1.1. Een plattelandsbestemming kan gebruikt worden 
om de problemen die ontstaan bij agrarische bedrijfsbeëindiging op te lossen en te 
voorkomen. Op dit moment is het zo 
geregeld dat bij agrarische 
bedrijfsbeëindiging de agrarische 
bedrijfswoning bestempeld word als 
een burgerwoning. Om geen 
problemen te krijgen met stank- en 
geluidsgevoeligheid van de 'nieuwe' 
woning, zou het beter zijn dat de 
woning wordt bestempeld als een 
plattelandswoning. In de voor-
schriften van een bestemmingsplan 
kan bij een plattelandsbestemming 
of plattelandswoning aangegeven 
worden welke voorwaarden zoals 
stank- of geluidsgevoeligheid daarbij 
gelden. Op de kaart zie je een 
verduidelijking hoe de plattelands-
bestemming in de praktijk zou 
kunnen worden toegepast. 
 
Eigenlijk wordt er globaal gezien een 
nieuwe, derde categorie bestem-
mingen voor woningen gecreëerd. In 
de oude situatie wordt er alleen 
onderscheid gemaakt tussen een 
woning met een burgerbestemming 
of een woning met een 
(agrarische)bedrijfsbestemming. De 
problemen ontstaan doordat bij 
bedrijfsbeëindiging de (agrarische) 
bedrijfswoning helemaal 'terugvalt' 
tot een burgerwoning. Het is 
eigenlijk het ene uiterste of het 
andere uiterste. In de nieuwe 
situatie wordt dit opgevangen door 
burgerwoningen in het buitengebied 
te bestempelen als plattelands-
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woning. Hiermee wordt als het ware een tussenvorm gecreëerd en wordt de 
burgerwoning eigenlijk alleen nog maar gebruikt in kernen.  
 
Het is belangrijk op te merken dat de inhoud van een plattelandsbestemming of 
plattelandswoning in de voorschriften van een bestemmingsplan geregeld wordt. 
De plattelandsbestemming is maar een naam voor de tussenvorm in het 
buitengebied, maar het gaat om de rechten en de gebruiksvorm van de 
bestemming die beschreven staan in de voorschriften. In ieder geval kan er met 
een nieuwe extra bestemming meer onderscheid gemaakt worden en kunnen 
bestemmingen meer op het gebied en gewenste gebruik afgestemd worden. 
 
Maar er moet wel gezegd worden dat een plattelandsbestemming of 
plattelandswoning eigenlijk een tussenoplossing is voor het eigenlijke probleem en 
nog geen adequate oplossing. De problemen komen namelijk voort uit de 
toepassing van de stank- en geluidswetgeving en bijbehorende zonneringen. Het is 
ook belangrijk op te merken dat bij milieuwetgeving de feitelijke situatie bepalend 
is, niet de bestemming. 
De stank- en geluidswetgeving zijn weinig gebiedsspecifiek. Er wordt wel wat 
onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld verschillende categorieën stankgevoeligheid, 
maar echt gebiedsgericht werken en afstemmen op gewenste gebruik is met de 
stank- en geluidswetgeving niet mogelijk. Om de problemen dus echt goed op te 
lossen zou eigenlijk de stank- en geluidswetgeving, en ook andere 
milieuwetgeving, flexibeler moeten zijn toe te passen. Misschien dat de 
plattelandsbestemming een manier biedt om de milieuwetgeving gebiedsgerichter 
toe te passen. Dit is iets wat nog verder uitgezocht moet worden. Wellicht dat dit 
in de vorm van een pilot project gegoten kan worden.  
 
Welke problemen worden hiermee aangepakt: 

1. Complexe wet- en regelgeving en de vele veranderingen die daarin doorgevoerd 
zijn/worden. 

2. Star en niet ontwikkelingsgericht beleid met weinig ruimte voor maatwerk. 
8. Bestemmingsplan niet ontwikkelingsgericht, weinig flexibiliteit. 
 
Meer initiatief, durf en ontwikkelingsgerichtheid vanuit de gemeente 

Vaak is de wet- en regelgeving niet het grootste probleem bij 
functieveranderingsprocessen, maar de interpretatie ervan. Voor een goede 
interpretatie is wel voldoende kennis en kunde nodig. 
 
Kennis en kunde is belangrijk voor een goed functioneren van de gemeentelijke 
organisatie. Wanneer er een tekort geconstateerd wordt op een bepaald gebied, 
moet getracht worden dit tekort binnen de eigen organisatie aan te vullen. Er moet 
ruimte worden geboden aan het ambtelijk apparaat om kennis en kunde te 
vergaren en te ontwikkelen.   
Het inhuren van personeel met kennis en kunde is geen permanente oplossing. 
Het betreft maar tijdelijke kennis en kunde, die op een gegeven moment weer uit 
de organisatie zal verdwijnen. 
 
Om meer en betere ontwikkelingen op het platteland van de grond te krijgen, 
moet er binnen de gemeentelijke organisatie ook meer ontwikkelingsgericht 
gedacht en gewerkt worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle betrokken 
afdelingen binnen de gemeente goed op elkaar afgestemd zijn. Regelmatig overleg 
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tussen afdelingen, zoals het Integraal Plattelandsoverleg23, is uiterst belangrijk om 
tot een succesvolle plattelandsontwikkeling te komen. Wanneer er namelijk met 
z'n allen voor wordt gekozen een bepaalde weg in te slaan, en de politiek daarbij 
ook nog durf toont, zijn er veel activiteiten op het platteland mogelijk. Bestuurlijke 
moed en ambtelijke doorzettingskracht is daarbij wel vereist. 
 
Het is ook van belang dat de gemeente volop meewerkt aan initiatieven en ook 
zelf met initiatieven voor plattelandsontwikkeling komt. Het is tijdens het 
onderzoek gebleken dat de gemeente nu nog af en toe een afwachtende houding 
heeft ten opzichte van initiatiefnemers. Als er initiatieven in het kader van 
plattelandsontwikkeling komen, bekijkt de gemeente waar deze initiatieven te kort 
komen en geeft in mindere mate aan waar mogelijkheden liggen om het initiatief 
te kunnen uitvoeren. De gemeente moet daarbij goed in ogenschouw houden dat 
het ook in eigen belang is dat er initiatieven in het buitengebied worden ontplooid, 
om het platteland sociaal en economisch vitaal te houden. Niet alleen de burger is 
verantwoordelijk voor het verbeteren van de vitaliteit van het platteland. Juist de 
gemeente heeft hierin een steeds belangrijkere positie (‘decentraal wat kan, 
centraal wat moet’).  
 
Welke problemen worden hiermee aangepakt: 

2. Star en niet ontwikkelingsgericht beleid met weinig ruimte voor maatwerk. 
3. Verkeerde of gebrekkige interpretatie van beleid, wet- en regelgeving. 
4. Mogelijk gebrek aan kennis en kunde bij gemeente. 
7. Te weinig medewerking en daadkracht van de gemeente. 
 
Begeleiding en voorlichting met digitaal handboek voor initiatiefnemers 

Tijdens het onderzoek is meerdere malen naar voren gekomen dat de voorlichting 
en communicatie van de gemeente naar de burger soms gebrekkig is. Om de 
voorlichting te vergemakkelijken, verduidelijken en verbeteren kan er een 
(digitaal) handboek voor functieveranderingsprocessen opgesteld worden. In het 
handboek kunnen alle mogelijke stappen die in een functieveranderingsproces 
doorlopen moeten worden, behandeld worden. Bij iedere stap kan informatie 
worden gegeven over benodigde vergunningen, wat moet er op een 
vergunningsaanvraag staan, welke onderzoeken zijn nodig, etc. Daarnaast kan het 
digitaal handboek aangeven waar informatie te vinden is, wie belangrijke 
contactpersonen zijn of voorbeelden van functieveranderingsprocessen schetsen. 
 
Naast het digitale handboek kunnen er ook nog andere zaken in de gemeentelijke 
organisatie efficiënter georganiseerd worden, waarmee duidelijkere communicatie 
met de burger ontstaat. Aanvraagformulieren, vergunningsverzoeken etc. kunnen 
bijvoorbeeld zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd en digitaal ingediend 
worden. Daarmee kunnen processen versoepeld en versneld worden. Er wordt in 
de gemeente Berkelland al gewerkt aan meer standaardisering van formulieren en 
aanvraag- en vergunningsprocedures. Maar ook de digitalisering ervan kan veel 
bijdragen aan een efficiënter functieveranderingsproces.  
 
De standaard vergunningsaanvraagformulieren etc. kunnen bij het digitaal 
handboek worden gevoegd. Er ontstaat dan een totaalpakket waarmee de burger 
aan de slag kan. Wanneer het handboek, informatiepakket en standaard 

                                                 
23 Dit is een, ongeveer maandelijks, overleg tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente, die 
allen iets te maken hebben met dat wat speelt op het platteland. 
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aanvraagformulieren digitaal zijn, wordt de toegankelijkheid en gebruiksgemak 
optimaal benut en tegelijkertijd de ambtelijke organisatie ontlast.  
 
Welke problemen worden hiermee aangepakt: 

5. Gebrekkige voorlichting en communicatie door gemeente. 
6. Gebrek aan kennis bij aanvrager door matige informatievoorziening. 
7. Te weinig medewerking en daadkracht van de gemeente. 
 
Gebiedscontactfunctionaris per deelgebied 

De gebiedscontactfunctionaris kan dienen om de kloof tussen de burger en de 
overheid te verkleinen. de gebiedscontactfunctionaris zou je kunnen zien als een 
soort wijkwethouder, maar dan vanuit de ambtelijke organisatie. De 
gebiedscontactfunctionaris is hét aanspreekpunt voor de burger en zorgt binnen 
het ambtelijk apparaat voor afstemming van plannen en activiteiten tussen 
afdelingen. 
 
De gemeente Berkelland werkt op dit moment al met 
bedrijfscontactfunctionarissen. Ook zijn er plannen om het buitengebied in te delen 
in deelgebieden, om zo meer gebiedsgericht te kunnen werken. Hiervoor worden 
misschien weer de oude grenzen van de vier samengevoegde gemeenten gebruikt. 
Maar het is belangrijk om bij het indelen in deelgebieden ook te kijken naar de 
feitelijke kenmerken van een gebied. Het is niet verstandig om klakkeloos terug te 
grijpen op bestaande oude begrenzingen. Er zou nu juist ingezet kunnen worden 
om de gebieden echt goed in te delen, door te kijken naar kernkwaliteiten, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden, economische kansen etc. Met 
andere woorden, deel de gebieden in op een natuurlijke manier. En probeer 
daarbij de gebieden niet te groot te laten worden, om zo efficiënt gebiedsgericht te 
kunnen werken aan beleid en uitvoering daarvan.   
Voor het landelijk gebied is nu één contactfunctionaris. Om goed gebiedgericht te 
kunnen werken, en daarbij ook een duidelijk signaal af te geven aan de burger dat 
een gebied serieus genomen wordt, zouden er meer gebiedscontactfunctionarissen 
moeten komen. 
 
Welke problemen worden hiermee aangepakt: 

5. Gebrekkige voorlichting en communicatie door gemeente. 
6. Gebrek aan kennis bij aanvrager door matige informatievoorziening. 
7. Te weinig medewerking en daadkracht van de gemeente. 
9. Argwanendheid en wantrouwen van agrarische sector richting overheid. 
 
Project ‘Welkom op het platteland’ 

Burgers die op het platteland gaan wonen moeten een 'inboeringscursus' doen. 
Athans, dat vindt 63 procent van de ondervraagde lezers uit een onderzoek van 
De Telegraaf. Van de ondervraagden woont 45 procent in de stad, 32 procent op 
het verstedelijkte platteland en 22 procent op het platteland. De ‘inboeringscursus’ 
werd door een aantal boeren in de Achterhoekse gemeente Montferland als een 
soort grap bedacht. 
Maar het is wel degelijk belangrijk dat de boeren en burgers met elkaar in contact 
komen. Hiervoor ontstaan steeds meer initiatieven van zowel boeren als burgers. 
De VKK Gelderland en de KNHM24 ondersteunen tezamen initiatieven om nieuwe 
bewoners op het platteland meer te betrekken bij het plattelandsleven en het 

                                                 
24 Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Dit is een ideële organisatie die een positieve bijdrage 
wil leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving door projecten financieel te ondersteunen. 
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leven in een kleine kern. Ze doen dit in het project ‘Welkom op het platteland’, 
waarin dorpsbelangenorganisaties in Gelderland die goede ideeën hebben om 
nieuwe bewoners welkom te heten, financieel ondersteund en begeleid kunnen 
worden. 
 
Zowel de VKK Gelderland als de gemeente Berkelland zouden nog meer in kunnen 
zetten op het kweken van begrip en respect tussen burgers op het platteland. Het 
gaat hierbij niet alleen om de nieuwe bewoners de tradities, gewoonten en 
gebruiken op het platteland te leren kennen. Het is ook belangrijk dat de lokale 
dorpsbewoners nieuwkomers met open armen ontvangen waardoor de drempel 
naar het dorpsleven zo laag mogelijk wordt gehouden. 
 
Veel conflicten op het platteland ontstaan toch vooral uit onbegrip voor elkaars 
situatie. De nieuwkomers op het platteland moeten de 'normen en waarden' van 
het platteland leren kennen. De nieuwe bewoner moet bewust gemaakt worden 
dat het leven op het platteland naast lusten, ook lasten kent. En dat deze lasten 
nodig zijn om de lusten te creëren. Het is belangrijk de burgers dichter tot elkaar 
te brengen en wederzijds respect en begrip te ontwikkelen. 
 
Welke problemen worden hiermee aangepakt: 

10. Tekort aan begrip en respect tussen boeren en burgers. 
 
Buurtverkenningstoets 

Een andere manier om de problemen die ontstaan door het tekort aan begrip en 
respect aan te pakken, kan de buurtverkenningstoets zijn. De 
buurtverkenningstoets vind plaats voordat een bestemmingsplanverandering of 
vergunning wordt aangevraagd bij de gemeente. De toets is eigenlijk een 
voorverkenning in de buurt om te kijken of de plannen die de initiatiefnemer wil 
gaan uitvoeren op steun en vertrouwen in de buurt kunnen rekenen. De 
buurtverkenningstoets dient daarmee als voorlichting voor de buurt, en als 
verkenningsinstrument voor de initiatiefnemer.  
 
De buurtverkenningstoets kan niet dienen als vervanging voor bezwaar en 
beroepsprocedures. Maar het kan wel gebruikt worden om meer begrip in de buurt 
te krijgen bij een functieveranderingsproces. Nu gebeurd het nog vaak dat een 
bestemmingsplanherziening of een bouwvergunningsaanvraag pas in de buurt 
kenbaar wordt wanneer de omwonenden het in de regionale krant lezen. Dit kan 
frustraties en verkeerde denkbeelden in de buurt veroorzaken.  
 
De buurtverkenningstoets moet gezien worden als één van de maatregelen 
waarmee meer begrip tussen burgers gecreëerd kan worden. De 
buurtverkenningstoets krijgt geen juridische status maar heeft louter tot doel het 
aantal bezwaren zo laag mogelijk te houden. De buurtverkenningstoets kan echter 
niet voorkomen dat er bezwaren worden ingediend. Iedere burger heeft recht op 
bescherming en kan als hij dat noodzakelijk acht bezwaar- of beroepsprocedures 
starten. De buurtverkenningstoets is er alleen om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
 
Welke problemen worden hiermee aangepakt: 

10. Tekort aan begrip en respect tussen boeren en burgers. 
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Verevening of ontwikkelingsbijdrage op gebiedsniveau 

De provincie Gelderland vindt vereveningsmaatregelen (ook wel 
ontwikkelingsbijdrage genoemd) belangrijk bij functieverandering om de 
ruimtelijke kwaliteit op het platteland te vergroten. Het Streekplan stelt dat bij 
functieverandering het uitgangspunt moet zijn dat er door de initiatiefnemer voor 
de functieverandering wordt bijgedragen aan de verbetering van de 
omgevingskwaliteit en publieke functies van het buitengebied, gerelateerd aan de 
locatie waar functieverandering aan de orde is. 
 
Verevening zou je op twee schaalniveaus kunnen laten plaatsvinden; op 
locatieniveau en op gebiedsniveau. Op dit moment is het binnen de vigerende wet- 
en regelgeving alleen mogelijk om op locatieniveau vereveningsmaatregelen te 
treffen. Voor het toepassen van verevening of ontwikkelingsbijdragen op 
gebiedsniveau moet worden afgewacht op welk schaalniveau de 
Grondexploitatiewet mogelijkheden gaat bieden. Op basis van de 
exploitatieverordening (artikel 42 WRO) kunnen er dan exploitatieovereenkomsten 
tussen de initiatiefnemer en gemeente worden opgesteld. In de 
exploitatieovereenkomst kunnen de afspraken over gebiedsverevening worden 
opgenomen. De verwachting is dat de Grondexploitatiewet in 2007 of 2008 
inwerking gaat treden. 
 
Wanneer de Grondexploitatiewet het mogelijk maakt om meer gebiedgericht te 
verevenen, moet deze kans aangepakt worden. Met verevening op gebiedsniveau 
ontstaan veel meer mogelijkheden aan kwaliteitsbijdragen, waardoor 
functieveranderingsprojecten in het buitengebied meer kansen krijgen. Tot die tijd 
kan er al wel gewerkt worden aan een gemeentelijke vereveningsrichtlijn. Dit is de 
doorvertaling van het provinciale en regionale vereveningsbeleid.  
 
Welke problemen worden hiermee aangepakt: 

2. Star en niet ontwikkelingsgericht beleid met weinig ruimte voor maatwerk. 
 
 

8.2  Terugkoppeling naar de regionale beleidsinvulling Achterhoek 
 
Het regionale functieveranderingsbeleid van de regio Achterhoek gaat in de nabije 
toekomst een belangrijk instrument worden bij functieveranderingsprocessen in 
o.a. de gemeente Berkelland. Maar welke sterke en zwakke punten zitten er aan 
dit toekomstige regionale beleid.  
 
In ieder geval biedt het functieveranderingsbeleid duidelijkheid voor de burgers in 
de regio. Maar voldoet het beleid ook aan de wensen van het gebied. In het 
onderzoek is het regionale functieveranderingbeleid veel besproken met actoren 
en burgers uit het gebied. Daarbij is vooral naar voren gekomen dat het 
functieveranderingsbeleid in ieder geval meer ruimte biedt voor de regio dan het 
generieke beleid uit het Streekplan Gelderland 2005. 
Maar het regionale functieveranderingsbeleid trekt ook duidelijk grenzen in de 
vorm van aantallen vierkante meters die mogen worden gebruikt bij 
functieverandering. De aantallen vierkante meters zijn in ieder geval in geen 
enkele categorie minder dan het generieke beleid uit het streekplan. Maar het 
functieveranderingsbeleid kent buiten deze strakke grenzen weinig flexibiliteit en 
ruimte voor maatwerk.  
Verevening wordt als een belangrijk maatwerkinstrument benoemd, maar er wordt 
nog niet impliciet ingezet op gebiedsverevening omdat wet- en regelgeving dit nog 
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niet mogelijk maken. Zodra de grondexploitatiewet mogelijkheden biedt voor 
gebiedverevening, zal de gemeenten in de regio Achterhoek hier nieuwe afspraken 
over maken. 
Ook is er veelvuldig in het onderzoek naar voren gekomen dat er meer ruimte 
moet komen voor kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid. En dan niet alleen 
voor bestaande gevallen, maar ook voor nieuwe initiatieven. Het gebied acht deze 
kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid van wezenlijk belang voor de 
economische vitaliteit van het buitengebied. Deze activiteiten zouden dan ook niet 
moeten verdwijnen naar bedrijventerreinen. Het functieveranderingbeleid biedt 
nog te weinig mogelijkheden voor kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid. 
 
Duits onderzoek Euregio-gebied 

Dit jaar is de universiteit uit het Duitse Münster een onderzoek gestart naar de 
mogelijkheden van het platteland in het Euregio-gebied. Het instituut voor 
geografie van de universiteit van Münster gaat vooral in kaart brengen hoeveel 
bedrijfsruimte er vrij komt en wat andere gebruiksmogelijkheden zijn. De Duitse 
onderzoekers werken daarbij samen met de Radboud Universiteit Nijmegen, de 
Duitse Landwirtschaftskammer en LTO Noord Projecten.  
  
De Duitse universiteit heeft al in een inventariserend vooronderzoek de 
demografische en agrarische gegevens verzameld van alle 130 gemeenten in het 
Euregio-gebied. Op grond van de resultaten van de inventarisatie wordt het 
onderzoek verder toegespitst op zes gemeenten waarvan drie in Nederland; 
Beuningen, Wijchen en Montferland. 
 
Het uiteindelijk doel van het onderzoek is om de veranderingen op het platteland 
in beeld te brengen en te kijken welke verschillen er zijn tussen Nederland en 
Duitsland in de gebruiksmogelijkheden van oude niet in gebruik zijnde agrarische 
bedrijfsgebouwen.  
 
Verder willen de onderzoekers boeren die iets anders met hun bedrijf willen, 
ondersteunen. Er komt een website. (www.ruimtebijdeboer.nl) met informatie over 
het onderwerp.  
 
Het is een interessant onderzoek om in de gaten te houden. Wellicht komt in de 
toekomst uit dit onderzoek naar voren hoe het functieveranderingsbeleid in de 
regio functioneert en op welke punten het aangescherpt zou kunnen worden.  
 
 

8.3  Terugblik op het doel van het onderzoek 
 
Het doel van dit onderzoek is terug te vinden in de bij start van dit onderzoek 
geformuleerde probleemstelling en doelstelling. 

 
Probleemstelling 

Wat is er in het onderzoeksgebied qua beleid en regelgeving mogelijk ten 
aanzien van vrijkomende agrarische bebouwing, en welke veranderingen zijn 
gewenst vanuit de betrokken actoren om ruimtelijke ontwikkeling nog meer te 
bevorderen? 
 
Doelstelling 

Door onderzoek in de praktijk inzichtelijk maken welke huidige en gewenste 
mogelijkheden er zijn op het gebied van regelgeving en beleid ter invulling van 



   
Afstudeerscriptie - Ruimte voor plattelandsontwikkeling 

122 

vrijkomende agrarische bebouwing, om daarmee maatregelen aan te bieden 
aan de VKK Gelderland om ruimtelijke ontwikkeling op het platteland te 
bevorderen. 

 
De eerste twee hoofdstukken van het rapport geven inzicht in het bestaande 
beleid en de wet- en regelgeving die van doen hebben met vrijkomende agrarische 
bebouwing. Aan de hand van de voorbeeldcasussen en de gesprekken met de 
betrokken actoren in hoofdstuk 3 en 4 wordt er in hoofdstuk 5 duidelijk welke 
problemen er bij functieveranderingsprocessen spelen, en daardoor ook welke 
mogelijkheden er zijn. In hoofdstuk 6 wordt er nader ingegaan op de bestaande 
mogelijkheden in beleid, wet- en regelgeving. De gewenste mogelijkheden en 
veranderingen worden in hoofdstuk 7 uitgebreid naar boven gehaald. Uiteindelijk 
is in het begin van hoofdstuk 8 een pakket aan maatregelen opgesteld.  
In de volgende paragraaf worden aanbevelingen gedaan en maatregelen 
aangeboden richting de VKK Gelderland, maar ook aan de gemeente Berkelland. 
 
Alle facetten van de probleemstelling en doelstelling zijn uitgebreid in dit 
onderzoek behandeld. Dit onderzoek geeft hiermee antwoord op de 
probleemstelling en voldoet daarmee aan het doel van het onderzoek.  
 

  

8.4  Aanbevelingen 
 
Als slot van dit onderzoek kunnen er nu aanbeveling worden gedaan. Om gericht 
aanbevelingen te kunnen doen zijn deze opgesplitst in twee delen. Er worden 
aanbevelingen gedaan richting de VKK Gelderland en richting de gemeente 
Berkelland.  
 

8.4.1  Aanbevelingen richting de VKK Gelderland 
 
Pilot 'plattelandsbestemming' en flexibelere stank- en geluidswetgeving 

De 'plattelandsbestemming' is een belangrijk item voor de VKK Gelderland. Om 
meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 
plattelandsbestemming en bijbehorende flexibelere en gebiedsgerichtere stank- en 
geluidswetgeving, zou de VKK Gelderland moeten pleiten om een klein pilotgebied 
uit te zetten. Misschien dat deze pilot in de gemeente Berkelland zou kunnen 
worden opgezet, tegelijk met de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied. 
 
Naast deze pilot kan de VKK Gelderland ook in het algemeen meer inzetten op 
ontwikkeling en toepassing van gebiedsgerichtere milieuwetgeving. Hiervoor moet 
men o.a. bij de ministeries van VROM en LNV zijn.  
Er moet niet alleen gepleit worden voor enkel alleen een plattelandsbestemming. 
De milieuwetgeving flexibelere en gebiedsgerichter toe kunnen passen is minstens 
net zo belangrijk.  
 
Bevorderen van begrip en respect tussen burgers op het platteland 

De VKK Gelderland werkt al aan het creëren van meer begrip en respect op het 
platteland, door o.a. het project 'Welkom op het platteland'. Naast dit project is 
het aan te bevelen om nog meer van dit soort initiatieven te ontwikkelen en 
ondersteunen. Eén van die initiatieven zou de 'Buurtverkenningstoets' kunnen zijn. 
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Buurtverkenningstoets 

De VKK Gelderland zou, samen met de gemeente Berkelland, de verdere 
ontwikkeling van een buurtverkenningstoets op zich kunnen nemen en kunnen 
uittesten in een pilotgebied. Wellicht dat dit gecombineerd kan worden met de 
pilot 'plattelandsbestemming'. Het is aan te raden om eens met de gemeente 
Berkelland hierover van gedachten te wisselen. Bij een buurtverkenningstoets zou 
gebruik gemaakt kunnen worden van de werkmethode die de VKK Gelderland 
ontwikkeld heeft voor het maken van dorpsplannen.  
 
Wanneer de buurtverkenningstoets goede resultaten oplevert, moet de VKK 
Gelderland pleiten voor algemene invoering van de Buurtverkenningstoets.  

 

8.4.2  Aanbevelingen richting de gemeente Berkelland 
 
Vaart achter invoering nieuw bestemmingsplan buitengebied 

Op 27 februari is het volgende artikel in het dagblad De Gelderlander verschenen:  

 
STOPPENDE BOER VANGT TEGENWIND 
door FRED BEENS 
 
27 FEBRUARI 2006 - ARNHEM - Gelderse agrariërs die het boeren er (deels) aan 
willen geven en met andere activiteiten op hun bedrijf willen beginnen worden daarin 
vaak gedwarsboomd door bepalingen in achterhaalde gemeentelijke 
bestemmingsplannen. - Dat is opmerkelijk, omdat Provinciale Staten vorig jaar een nieuw 
streekplan vaststelden, waarin veel ruimte wordt geboden voor nieuwe activiteiten op het 
platteland. 
 
Dat is geconstateerd door de statenfractie van de ChristenUnie, die de afgelopen maanden 
agrarische bedrijven bezocht in onder meer Ede, Nijkerk, Elburg en Putten. Fractievoorzitter 
Annelies van der Kolk heeft over de bevindingen inmiddels vragen gesteld aan Gedeputeerde 
Staten. 
 
Volgens Van der Kolk is het onaanvaardbaar dat gemeenten nieuwe activiteiten tegenwerken. 
De bestemmingsplannen moeten zo snel mogelijk worden aangepast aan de nieuwste 
provinciale richtlijnen. Bovendien moet beleid worden ontwikkeld voor het stimuleren van 
nieuwe activiteiten in het buitengebied. 
 
Volgens fractie-assistent Pieter Plug zijn de ervaringen elders in de provincie niet gepeild. ‘Het 
zou inderdaad kunnen dat het in de Achterhoek veel beter gaat, maar dat horen we dan graag 
van GS. Duidelijk is wel dat het op de Veluwe nog totaal niet loopt.’ 
 
Zorgboerderijen 
Het zijn overigens niet alleen de agrariërs die tegen bureaucratische muren oplopen. Ook 
instellingen en organisaties die zorgboerderijen of recreatieve activiteiten willen ontwikkelen - 
al dan niet samen met een agrariër - ondervinden problemen. 

 
 
Dit artikel onderstreept twee bevindingen uit dit onderzoek. Ten eerste lijkt het 
erop dat de provinciale politiek (in ieder geval de Christenunie) van mening is dat 
gemeenten hun bestemmingsplannen niet snel genoeg aanpassen aan de nieuwe 
provinciale richtlijnen, zoals het streekplan. 
Ten tweede lijkt het erop dat de provinciale politiek zich niet bewust is dat het 
aanpassen van bestemmingsplannen al gauw enkele jaren in beslag neemt.  
 
Het is aan te bevelen aan de gemeente Berkelland om vaart te zetten achter de 
ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Juist omdat het veel 
tijd kost om een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen en vastgesteld te krijgen, 
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is het des te belangrijker om er snel mee aan de slag te gaan. Want al die tijd dat 
er nog geen ontwerp bestemmingsplan ligt, kan er nog niet gehandeld worden 
volgens de nieuwe provinciale richtlijnen. 
 
Tegelijk met de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied is het 
aan te bevelen om de burger en de provincie duidelijk te maken dat er een nieuw 
bestemmingsplan buitengebied met bijbehorende nieuwe mogelijkheden aan komt, 
maar dat ze nog even geduld moeten hebben voordat het echt zo ver is. Goede 
voorlichting en uitleg over waarom het nog even duurt voordat het 
bestemmingsplan buitengebied is vastgesteld, kan in ieder geval al veel frustraties 
bij burgers wegnemen. 
 
Pilot plattelandsbestemming en flexibelere stank- en geluidswetgeving 

Het is aan te bevelen om tegelijk met de ontwikkeling van het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied een klein pilotgebied op te starten om de 
mogelijkheden van een plattelandsbestemming in samenspraak met flexibelere 
gebiedsgerichte stank- en geluidswetgeving verder te onderzoeken. In deze pilot 
kan nader onderzocht worden op welke manier een 'plattelandsbestemming' 
precies zou moeten worden vormgegeven. Er moet daarbij bekeken worden of het 
echt noodzakelijk is om in bestemmingsplannen een plattelandsbestemmingen op 
te nemen, of dat aanpassing van de stank- en geluidswetgeving naar meer 
flexibelere en gebiedsgerichte wetgeving voldoende is.  
 
Implementatie vereveningsbeleid met in de toekomst gebiedsverevening 

Verevening is een maatwerkinstrument. Om dit instrument op een correcte manier 
te gebruiken in het publiek- privaatrechtelijke werkveld, is het aan te raden om 
een  duidelijk gemeentelijk vereveningsrichtlijn op te stellen.  
 
In het regionale functieveranderingsbeleid wordt voor iedere type activiteit al 
aangegeven of er verevening verreist is. Maar er worden nog niet aangegeven 
voor welke vorm(en) van verevening er gekozen moet worden en hoeveel 
verevening er precies moet plaatsvinden. Dit zal in het gemeentelijke 
vereveningsbeleid nader uitgewerkt moeten worden. Hierin kan komen te staan op 
welke manier keuzes moeten worden gemaakt tussen de verschillende 
vereveningsvormen, en kan de mate van die vereveningsvorm worden bepaald. 
Uiteindelijk leid dit tot een gemeentelijke vereveningsrichtlijn.  
Ook in het ruimtelijk beleid van de gemeente (zoals bijvoorbeeld het 
Landschapsontwikkelingsplan) dient aangegeven te worden welke vormen van 
verevening toegepast kunnen worden om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.   
 
Zodra er in de toekomst ook mogelijkheden ontstaan voor gebiedsverevening, 
kunnen deze in het gemeentelijke vereveningsbeleid worden opgenomen en 
uitgewerkt.   
 
Bevorderen van begrip en respect tussen burgers op het platteland 

De gemeente Berkelland moet dorpsbelangenorganisaties stimuleren projecten op 
te zetten waardoor burgers op het platteland dichter bij elkaar gebracht worden. 
Ook zou de gemeente zelf initiatieven kunnen nemen om meer begrip en respect 
tussen boeren en burgers te creëren.  
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Uitgebreidere voorlichting gemeente en buurtverkenningstoets  

Om functieveranderingsprocessen soepeler te laten verlopen zou de gemeente 
Berkelland, in samenwerking met de VKK Gelderland, een buurtverkenningstoets 
(zoals omschreven in paragraaf 8.1) kunnen ontwikkelen en implementeren.  
 
Digitaal handboek voor functieveranderingsprocessen 

Om de voorlichting naar de burger te vergroten en functieveranderingsprocessen 
voor de burger te vergemakkelijken en inzichtelijker te maken, kan de gemeente 
Berkelland een digitaal handboek voor functieveranderingsprocessen (zoals 
omschreven in paragraaf 8.1) opstellen. 
Naast het invoeren van een digitaak handboek moeten het ook snel mogelijk 
worden gemaakt zoveel mogelijk aanvraagprocedures en dergelijke te 
standaardiseren en digitaal in te kunnen dienen en te verwerken. 
 

Gebiedscontactfunctionaris per deelgebied 

Het buitengebied indelen in deelgebieden met ieder een eigen 
gebiedscontactfunctionaris is een manier om het contact tussen de burger en de 
gemeente te vereenvoudigen en tegelijkertijd een handig middel om 
gebiedsgerichter te werken. Het is aan te bevelen bij de indeling van het 
buitengebied in deelgebieden, deze gebieden niet te groot te laten worden. Voor 
ieder deelgebied zou een gebiedscontactfunctionarissen aangewezen moeten 
worden. Daarbij is het misschien, uit organisatorisch uitgangspunt, wel mogelijk 
dat één gebiedscontactfunctionaris meerdere deelgebieden onder zijn 
verantwoording heeft.  
 
In kaart brengen plattelandsontwikkelingsactiviteiten per gebied 

Er zou eigenlijk ook eens onderzocht moeten worden hoeveel 
plattelandsontwikkelingsactiviteiten er in het pilotgebied Neede/Borculo de laatste 
jaren tot stand zijn gekomen, en hoeveel dit er zijn in het overige gebied van de 
gemeente Borculo. Misschien blijkt hieruit wel dat er in het pilotgebied substantieel 
meer activiteiten van de grond zijn gekomen, en dat terwijl beide gebieden 
temaken hebben met hetzelfde beleid, wet- en regelgeving. Wanneer dit blijkt kan 
hard gemaakt worden dat met goede wil, durf en daadkracht al heelveel mogelijk 
is.  
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- Dorus Molenaar (Reconstructie/platteland) 
- Jan Zegveld (RO) 
- Henk Nelissen (RO) 

 
Provincie Zeeland: Kees van Rabenswaay 
 
LTO Noord en LTO Noord Advies: 
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- Derk Pullen (specialist Landbouw en Zorg) 
- Margo Meyerink (beleidsadviseur Achterhoek en Liemers) 
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Gresnigt & Van Kippersluis Agro Advocaten:  
- Charrel van Mierlo (advocaat en procureur) 

 
Gemeente Berkelland: 
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- Gerard Roos 
- De heer Oonks 
- Ursula Linthorst 
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Gebiedscommissie Neede/Borculo  

- Bertus Hesselink (gebiedsvoorzitter, voorzitter LTO Berkelland) 
 
Vereniging Kleine Kernen Gelderland: 

- Peter van Heek (coördinator) 
- Theo Harbers (bestuurslid VKK Gelderland en werkzaam bij LTO Vastgoed) 

 
Plattelandshuis en Recreatieschap Achterhoek – Liemers: 

- Mevr. A. Westerveld 
- (Jan ten Have) 

 
Vereniging agrarisch natuurbeheer Berkel en Slinge 

- De heer Klein Gunnewiek 
 
Raad van Overleg Beltrum: 

- Leo te Woerd (voorzitter) 
- Janette Ernst (bestuurslid) 

 
Casussen in het gebied: 
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- Kinderopvang, Judith Hofman 
- Pannenkoekrestaurant, Anton van der Lee 
- Boerderij – camping Erve ’t Byvanck, familie Gerritsen 
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