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INLEIDING

DoorhetLandbouw-Economisch Instituut iseenmethodeontwikkeldvoorhet
analyserenenbeoordelenvandevoorschrifteninhetbestemmingsplanbuitengebied.Hierdoor ishetmogelijk inzichtteverkrijgen indeaardvandevoorschriftenerdemogelijkdaaruitvoortvloeiendebeperkingenvoordeland-en
tuinbouw.DezemethodeisdoorVanderLindene.a. (1977)beschrevenenvoor
heteerst toegepastop29bestemmingsplannen inNoord-enOost-Nederland.Inmiddels isdezemethodeooktoegepastop23bestemmingsplannen inhetWestelijk
Weidegebied.Daardoor ishetmogelijk telatenzieninhoeverreerverschillen
zijntussenbeide landsdelenin:
deverdelingvandecultuurgrond overdeonderscheidenbestemmingen;
devoorschriftentenaanzienvan3voordeland-entuinbouwbelangrijke
activiteitengroepen:hetoprichtenengebruikvangebouwen,hetgrondgegebruikenhetveranderenvandecultuurtechnischeproduktieomstandigheden.
Heteerstehoofdstuk geefteenoverzichtvandeaardvandeonderscheiden
bestemmingenendeverdelingvandeoppervlakte cultuurgrond overdezebestemmingen.Daarnakomendevoorschriftentenaanzienvanhetbouwen (hoofdstuk2)
entenaanzienvanhetgrondgebruik enhetveranderenvandecultuurtechnische
produktieomstandigheden (hoofdstuk3)aandeorde.Inhetlaatstehoofdstuk
wordteenindicatiegegevenvandemogelijkebetekenisvandebestemmingsplanvoorschriftenvoordeland-entuinbouw.Hetverslagwordtafgeslotenmeteen
samenvatting enslotbeschouwing.

INHOUDENVERSCHEIDENHEIDVANDEBESTEMMINGEN

1.1 Aard van de bestemmingen
Devrijheidsmargewaarover degemeentenbeschikkenbijhetsamenstellen
vaneenbestemmingsplanheeftgeleid toteengroteverscheidenheid indeaard
derbestemmingen.Datisopzichnietzomerkwaardigwanterzijnnueenmaal
geentweegemeentengelijk.Ookdedefiniëringvandegehanteerdebegrippenen
deformuleringvandevoorschriftendiebijdeonderscheidenbestemmingenbehoren,vertoneneengrotevariatie.Ditismedeeengevolgvanhetfeitdateen
grootaantalstedebouwkundigebureaushundienstenverlenenbijhetopstellen
vaneenbestemmingsplan.Verscheidenevandezebureaushantereneigenreeksen
vantermen,begrippenenformuleringen.Dezewijkensomsopminderbelangrijke,
maarsomsookopessentiëlepuntenvanelkaaraf.DaaromheefthetLEIt.b.v.
eenin 1977gepubliceerd onderzoek (v.d.Lindene.a.)eenmethodeontwikkeldom
systeemtebrengen indeveelheidvanbestemmingen.Daartoeiseenindelinggemaaktvandebestemmingenvandiegebiedenwaarinagrarischebedrijvenofin
agrarischgebruikzijndegrondenvoorkomen.Dezeindeling isgebaseerd opdematewaarin,blijkensdebestemming,agrarischeenanderefunctiesvanbelang
wordengeacht.Hoewelindemeestegevallenuitdebenamingvandebestemming
kanwordenafgeleidofeengebiedinmeerdereofminderemateeenagrarische
bestemmingheeft,kanerinhetalgemeentochnietuitwordenvastgesteldhoe
deverhoudingen tussenagrarischeenanderebelangen liggen.Omdebestemmingen
indejuistegroeptekunnenindelenwashetnoodzakelijknaastdeplankaart,
ookdeplanvoorschriftenendetoelichtingophetplanteraadplegen.
Detoegepaste indelingisalsvolgt:
I

Agrarischgebied (A.G.)
Gebiedbestemdvooragrarischeproduktie.Deagrarischefunctieisvan
primairbelangenmoetzogoedmogelijkkunnenwordenvervuld.Anderebelangen,zoals landschappelijke,recreatieveennatuurwetenschappelijke,mogennietwordenveronachtzaamdmaarzijnondergeschikt.Niet-agrarische
bebouwingmoetwordengeweerd.

II Agrarisch gebiedvanlandschappelijkewaarde (A.G.L.W.)
Gebiedbestemdvooragrarischeproduktie.Delandschappelijke,recreatieveennatuurwetenschappelijkewaardenzijnvanzodanigebetekenis,dat
eenafwegingervantegendeagrarischebelangenmoetplaatsvinden.Het
agrarischebelangblijftechterprimair.
III Agrarisch gebiedvangrotelandschappelijkewaarde (A.G.G.L.W.)
Gebiedbestemdvooragrarischeproduktie.Delandschappelijke,recreatieveennatuurwetenschappelijkewaardenzijnechtervanzodanigebetekenisdatdezeevenzwaarkunnenwegenalsdeagrarischebelangen.
IV Natuurgebied (N.G.)
Gebiedwaarindelandschappelijke,recreatieveen/ofnatuurwetenschappelijke functievanoverwegendbelang is.Opdeinditgebied gelegencultuurgrondkanlandbouwwordenuitgeoefendvoorzoverdeanderebelangen
hierdoornietwordengeschaad.

V

Bijzondereagrarischedoeleinden (B.A.D.)
Gebiedbestemdvoordeuitoefeningvanéénofmeergewoonlijk metname
genoemdeagrarischeproduktietakken (zoals:glastuinbouw,intensieveveehouderij)ofmetdeagrarischeproduktiesamenhangende (dienstverlenende)
bedrijvigheid (zoals:loonbedrijf,grasdrogerij,K.I.-station).

VI Niet-agrarischebestemming,andersdan"natuurgebied",waardelandbouw
voorzoveraanwezig, (nog)magwordenuitgeoefend (N.A.B.)
Gebiedmeteenniet-agrarischebestemming (zoalsindustrieterrein,militairoefenterrein).Delandbouwmagwordenuitgeoefendmitsdebelangen
vandefeitelijkebestemmingdaardoornietwordengeschaad.
VII Voorlopigeagrarischebestemming (V.A.B.)
Gebied,voorlopigbestemdvooragrarischeproduktie.Naeenaangegeven
periodezaleenvastgesteldeniet-agrarischebestemmingvankrachtworden.
Totdattijdstipgeldteenagrarischebestemming,metdienverstandedat
ergeenactiviteitenmogenplaatshebbendiedetoekomstigebestemmingin
dewegstaan.
Deindelinginbestemmingen isvanbetekenisomdat-zoalsinhetvervolg
zalblijken-devoorschrifteninhetbestemmingsplanperbestemmingkunnen
verschillen.Inhetalgemeenhebbendevoorschriftennamelijkopeengroter
deelvandecultuurgrond endebedrijvenbetrekkingnaarmateaananderedan
agrarischebelangeneengroterewaardewordt toegekend.

1.2 Cultuurgrond in de verschillende bestemmingen
Tabel 1.1geefteenbeeldvandeverdelingvandecultuurgrond inNoordenOost-NederlandenhetWestelijkWeidegebied overenkelebestemmingen.Dein
dezetabeltoegepasteindelingwijktechterenigszinsafvandein1.1vermelde
indeling.ZozijndebestemmingenIIenIIIsamengevoegd onderdebenaming"Gebiedmeteengemengdebestemming".Dezesamenvoeging isgebeurdomdatenerzijds
degrenstussendezetweebestemmingennietaltijdscherp istetrekkenenanderzijdsdoordezesamenvoeging eenduidelijkerscheidslijnontstaat tussenhet
Agrarisch gebied-waardegrondprimairbestemd isvoordeland-entuinbouwaandeenekantenhetNatuurgebied -waar landschappelijke,natuurwetenschappelijkeenrecreatievewaardenprimairzijn-aandeanderekant.Indebenaming"Gebiedmeteengemengdebestemming"komttotuitdrukkingdathethier
nietgaatomeengebiedwaardeagrarische,ofdelandschappelijke,etc.waardenprimairzijn,maaromeengebiedwaar landbouwenlandschap,etc.naastelkaarvoorkomenenbeiderbelangen tegenelkaarmoetenwordenafgewogen.Verder
zijndebestemmingenV,VIenVIIsamengevoegd onderdebenaming"Overigebestemmingen".Ditisgedaanomdat inNoord-enOost-Nederlandmaareenklein
deelvandeinagrarischgebruikzijndegrond indezebestemmingen ligt.Inhet
Westelijkgebied isdeoppervlakte cultuurgrond indezebestemmingennietopgenomen.
InhetWestelijkWeidegebiedheeftnaarverhouding eengroterdeelvande
cultuurgrond eenagrarischebestemming eneenkleinerdeeleengemengdebestemminggekregendaninNoord-enOost-Nederland.Dithangtwellichtsamenmethet
meeropenkaraktervanhetWestelijkWeidegebied.Inhetnoordenenoostenvan
het landkomen meer landschappelijke,etc.elementenvoor.

Tabel 1.1 Deprocentueleverdelingvandeoppervlakte cultuurgrond overde
bestemmingen

Bestemming

I

Noord-enOostNederland

Agrarisch gebied

65

WestelijkWeidegebied

79

II+III Gebiedmeteengemengde
bestemming
IV Natuurgebied
V+VI+VII Overigebestemmingen
Totaal

Oppervlakte cultuurgrond (inha)
Aantalgemeenten

32

18

2

3

1
100

100

131.570

36.000

29

23

DEVOORSCHRIFTEN TENAANZIENVANHETBOUWEN

Indemeestebestemmingsplannen ishetbouwperceeldeaangewezenplaats
voorhetoprichtenvangebouwen.Zo'nbouwperceel istebeschouwenalseen
grooterf;naaroppervlakte,situeringenbegrenzing aangepast aandeplaatselijkesituatieenbehoefte.Hetbouwperceelwordtveelalopdeplankaartaangegevendoormiddelvaneenaanduidingofalseenafzonderlijkebestemming.
Hetkanvoorkomendathetbouwperceel zodanig isgesitueerd ofeenzodanigevormheeft,dateennieuwbedrijfsgebouwnietbinnenhetaangegevenbouwperceelkanwordenopgericht.Daaromzijnindemeestebestemmingsplannenapartevoorschriftenopgenomendiehetmogelijkkunnenmakendegrenzenvanhet
bouwperceel teverleggenofteoverschrijden.
Indemeestebestemmingsplannen isvoortseenregelingopgenomenvoorhet
toewijzenvannieuwebouwpercelen.Zo'nregelingisnietalleenvanbelangom
boerderijverplaatsingmogelijk temaken,maarookomnieuwebedrijveneenmogelijkheid tegevenzichtevestigen.
Hoewelhetbouwperceel deaangewezenplaats isvoorhetoprichtenvanbebouwing,bestaatersomsbehoefteomjuistopvervanhetbouwperceelafgelegen
grondeneenschuilgelegenheid ofmelkstaltebouwen.Indemeestebestemmingsplannenishiervooreveneenseenaparteregelingopgenomen.

2.1 Het bouwen binnen de bouwpercelen
Inbeidegebiedenwordt invrijwelallegemeentenvanonderzoekhetzogenaamdebouwpercelensysteemtoegepast.Gewoonlijkwordt tenaanzienvanhetbouwengeenonderscheidgemaaktnaarproduktietakken (akkerbouw,rundveehouderij,
intensieveveehouderij,fruitteelt,glastuinbouw).Enkeleveelvoorkomendeuitzonderingenopdezeregelzijngebouwenvoordeintensieveveehouderij(varkens,
pluimvee,vleeskalveren)entorensilo's.
Hetoprichtenvangebouwen (exclusieftorensilo's)tenbehoevevanderundveehouderij isinbeidegebiedenbinnendebestaandebouwpercelen indebestemmingenIt/m IVmogelijk.Ditwiloverigensnietzeggen,datdebouwdanook
volkomenvrijis.Zokunnenernaastdebouwtechnischeeisenendewelstandseisenopgrondvandegemeentelijkebouwverordening,inhetbestemmingsplan
voorschriftenzijnopgenomentenaanzienvandedakhelling,de(goot)-hoogte,
deafstand totdebouwperceelsgrens,etc.Ookkunnenaandeverleningvande
bouwvergunningvoorwaardenwordenverbonden.Zokomthetnogaleensvoordat
eenbouwvergunningvoormassievegebouwen,zoalsb.v.ligboxenstallen,wordt
verleendonderdevoorwaardedathetopterichtengebouwdoorhetaanbrengen
vaneenplantsingel zoveelmogelijkaanhetoogwordtonttrokken.Overigens
kunnenB.enW.dikwijls eenvrijstellingverlenenvandezevoorschriften.
Hetoprichtenvantorensilo's isinbeidegebiedenvrijweloveral inbeginselverboden.Hetbetrefthierruwvoedersilo'sdiedoorgaanseenveelgroterehoogtemoetenhebbendankrachtvoersilo's.Welkanineenaantalgemeenten
naeenvrijstellingvanB.enW.,naeenvoorafgaandeverklaringvangeenbezwaarvanG.S.ofviaplanwijzigingvergunningwordenverleendvoorhetoprichtenvandergelijkesilo'stoteenhoogtevan25m.
Bijhetoprichtenvangebouwentenbehoevevandeintensieveveehouderij
maakthetverschilofditaldannietleidt tothetontstaanvanindezeproduktietakgespecialiseerdebedrijven.Wanneerditniethetgevalis,danishet
oprichtenvandergelijkegebouwenopvrijwelallebedrijven inbeidegebieden
zondermeerofnaeenvrijstellingvanB.enW.mogelijk.Omtevoorkomendat
deintensieveveehouderijnietbeperktblijft toteenneventakmaaruitgroeit
tothoofdtak,wordtdeomvangdaarvanwelgebondenaaneenmaximum-vloeroppervlakte,eenmaximaleproduktieomvang (gemeteninsbe)ofeenmaximum-percentage
datdeintensieveveehouderijmaguitmakenvandetotalebedrijfsomvang(eveneensgemeteninsbe).
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Hetoprichtenvanbebouwing tenbehoevevandeintensieveveehouderijis,
wanneerditleidt totindezeproduktietak gespecialiseerdebedrijven,inhet
WestelijkWeidegebiedophetmerendeelvanderundveebedrijven (60%)inhetgeheelniet enopdeoverigebedrijvenmeestalzondermeer (34%)ofnaeenvrijstellingvanB.enW.toegestaan (6%).Overeenkomstige cijfersvoorhetnoorden
enhetoostenvanhet landzijnnietbeschikbaar.
Tenslotte dienttewordenopgemerkt,dat ineenaantalgemeentendeintensieveveehouderijbedrijven opdeplankaart alseenapartegroepbedrijvenzijn
opgenomenof,samenmetdienstverlenendebedrijven indeagrarischesector(zoalsloonwerkbedrijven,K.I.-stations,etc.)» debestemming "Bijzondereagrarischedoeleinden"hebbengekregen.Indiendithetgevalis,dangeldenervoor
dezebedrijvendoorgaansafwijkendevoorschriften.Zois,samenhangendmetde
aardvandezebedrijven,hetbouwperceel dikwijls2hagroot,terwijldezeop
degrondgebondenbedrijvenmeestalhoogstens 1habedraagt.

2.2 Het bouwen over de bouwperceelsgrenzen heen
Wanneerdegrootteofdevormvanhetbouwperceeleenbelemmeringvormt
voorhetoprichtenvanbebouwing,dankanverleggingofoverschrijdingvande
bouwperceelgrensuitkomstbieden.Dezemogelijkheid staat inhetWestelijkWeidegebied (75%)voormeerbedrijvenopendaninNoord-enOost-Nederland (57%).
Deoppervlaktewaarmeehetbouwperceelmagwordenvergroot isdikwijlsuitgedruktineenpercentagevandeoorspronkelijkeoppervlakte,dochkanvrijsterk
uiteenlopen (10tot 25%). Geringeverschuivingen envergrotingenvanondergeschikteaardzijnmeestaltoegestaannaeenvrijstellingvanB.enW.;gaathet
echteromingrijpendevergrotingendanmoethetplanwordenuitgewerktofgewijzigd.

2.3 Het toewijzen van nieuwe bouwpercelen
Indemeestebestemmingsplannen isookeenregelingopgenomenvoorhettoewijzenvannieuwebouwpercelen.Eendergelijkeregeling isnietalleenvanbelangomboerderijverplaatsing mogelijk temaken,maarookomnieuwebedrijven
eenkanstegevenzichtevestigen.Erkanni.pastotverplaatsing c.q.nieuwvestigingwordenovergegaan zodraeennieuwbouwperceel istoegekend.Voorzo'n
nieuwbouwperceel geldendandezelfdevoorschriftentenaanzienvandeopte
richtenbebouwingalsvoordereedsbestaandebouwpercelen indebetreffende
bestemming.
Intabel2.1 isvoorbeidegebiedenaangegevenopwelkdeelvandecultuurgrond inde4bestemmingen tezaraennieuwebouwpercelenkunnenwordentoegewezenenwelkeprocedurehiervoormoetwordengevolgd.
Tabel2.1 Bouwmogelijkhedenvoornieuwebedrijven
Bouwmogelijkheid
enprocedure
Toegestaanzondermeer
NavrijstellingB.enW.
Naplanwijziging
Naplanuitwerking
Niettoegestaan
Totaal

EêE£ë2£â£ë_Y.§B_de_ÇyItuurgrond_
N._0^-NecL West^Weidegeb^ _Noord-Oost-Nederland_
Grondgebondenbedrijven
Intens,veeh.bedr.
64

19
25

48

17
10
9

41
15

24
9
19

100

100

100

InhetWestelijkWeidegebiedmogenzichin7gemeentenwaarhetbouwstrokensysteemwordt toegepast,nieuwebedrijvenbinnendezestrokenvestigen.Het
betreftmeestalstrokenlangsenkelewegen.Binnenzo'nstrookzijnsomsbepaal11

delocatiesvoornieuwvestiging aangewezen,soms isdekeuzevandelocatiegeheelvrij.Binnen (deaangewezen locatiein)debouwstrook ishetoprichtenvan
bebouwing tenbehoevevangrondgebondenbedrijvenzondermeertoegestaan.Inde
onderzoekgemeenteninhetnoordenenhetoostenvanhet land ishetbouwstrokensysteemniet aangetroffen.DaarkanvakereennieuwbouwperceelvoorgrondgebondenbedrijvenwordenverkregennaeenvrijstellingvanB.enW.daninhetWestelijkWeidegebied. Indegemeenten inlaatstgenoemd gebiedwaarhetbouwpercelensysteemwordt toegepast,isdaarvoorvakerplanwijzigingnoodzakelijk.
Uittabel2.1blijktverderdatinNoord-enOost-Nederland demogelijkhedenvoorhet toekennenvanbouwpercelenvoorgespecialiseerde intensieveveehouderijbedrijvenbeperkterzijndanvoorgrondgebonden bedrijven.Wanneerwel
nieuwebouwpercelen aangespecialiseerde intensieveveehouderijbedrijvenkunnen
wordentoegewezen,isdaarvoorvakerplanwijzigingnoodzakelijk danvoorgrondgebondenbedrijven.
2.4 Het bouwen buiten de bouwpercelen
Buitendebouwpercelenmogenveelal,eventueelnaeenvrijstellingvan
B.enW.,bouwwerkenvangeringeomvang (50à 100m2vloeroppervlakte)worden
opgericht.Hetgaathiervooralommelkstallen enschuilgelegenheden.
Tabel2.2 Bouwmogelijkhedenbuitenhetbouwperceel
Bouwmogelijkheid
enprocedure
Toegestaanzondermeer
NavrijstellingB.enW.
Niettoegestaan
Totaal

?ÊE£Ëïï£i!SË_Ya3_dë_cu^tuurgrond
N.+O.-Nederland
WestelijkWeidegebied
24
64

57
32

12

11

100

100

Hetdeelvandetotaleoppervlaktecultuurgrondwaaropbouwwerkenvangeringeomvangmogenwordenopgericht,isinbeidedeelgebiedenvrijwelgelijk.
Inhetnoordenenoostenvanhet landmagditmeestalechterpasnaeenvrijstellingvanB.enW.,terwijlditinhetWestelijkWeidegebiedmeestalzonder
meeristoegestaan.

2.5 De betekenis van de bestemming voor het oprichten van bebouwing
Inhetvoorgaandeisreedsgeblekendatdemogelijkheden tothetoprichten
vanagrarischebebouwingafhankelijk zijnvandebouwlocatie (binnenofbuiten
hetbouwperceel)endeaardvandeopterichtenbebouwing (tenbehoevevan
grondgebondenproduktieofintensieveveehouderij).
Debouwmogelijkheden zijnbovendienafhankelijkvandebestemmingwelkeop
degrond ligt.Zozijndemogelijkhedenomhetbouwperceel tewijzigen,een
nieuwbouwperceel teverkrijgenofbebouwingbuitenhetbouwperceelopterichtendoorgaansgeringernaarmateaandelanschappelijkewaardevaneengebied
eengroterebetekeniswordt toegekend.Bovendienzijndemogelijkhedenomte
bouwen,indienaanwezig,moeilijkerterealiserenomdatdaarvooreen"zwaardere"
proceduremoetx-zordengevolgd.VooractiviteitenwaarvoorinhetagrarischgebiedmeteenvrijstellingvanB.enW.kanwordenvolstaan,zalingebiedenmet
eengemengdebestemmingennatuurgebiedenvakereenvrijstellingvanB.enW.
nadateenadviesinstantie isgehoorden/ofG.S.eenverklaringvangeenbezwaar
hebbenafgegevenofplanwijzigingvereistzijn.
Geletopdebestemmingwelkeaandegrond isgegeven,ligthetvoorde
handdatinlandschappelijkaantrekkelijkeennatuurgebiedendebouwmogelijkhe12

denbeperkterzijndaningebiedenmeteenprimairagrarische functie.Dit
geldtoverigensnietalleenvoorbouwactiviteiten,maarookvoorhetuitvoeren
vanwerkzaamheden tenaanzienvanhetgrondgebruik enhetveranderenvande
cultuurtechnischeproduktieomstandigheden.Dezewerkzaamhedenworden inhet
volgendehoofdstukbehandeld.
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3.

DEVOORSCHRIFTEN TENAANZIENVANHETVERANDERENVANHETGRONDGEBRUIKENDE
CULTUURTECHNISCHE PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN

Hetuitvoerenvanwerkzaamhedentenaanzienvanhetveranderenvanhet
grondgebruik endecultuurtechnische produktieomstandighedenkan,afhankelijk
vandebestemmingendeaardvandewerkzaamheden,aaneenvergunning zijngebonden.Zo'nvergunning,diewordtafgegevendoorB.enW.,wordteenaanlegvergunninggenoemd.Hetonderscheid tussenbeidegroepenwerkzaamhedenwordt
bepaald doorhunaard.Degrens isechternietaltijdscherp aantegeven.Zo
wordthetvellenvanbomen,hoewelditookvaninvloedkanzijnophetgrondgebruik (onttrekkingvanvochtenvoedselaandebodem)inverbandmetdeaard
ingedeeldbijdewerkzaamheden tenaanzienvanhetveranderenvandecultuurtechnischeproduktieomstandigheden.
Voorbeidegroepenwerkzaamhedenwordt inbeidegebiedennagegaanopwelk
deelvandecultuurgrond dezeinbeginselzijnverbodenenomwelkeafzonderlijkewerkzaamhedenhetgaat.

3.1 Werkzaamheden ten aanzien van het veranderen van het grondgebruik
InhetWestelijkWeidegebiedmogenopeengroterdeelvandecultuurgrond
(18,3%)daninhetnoordenenoostenvanhetland (3,9%)bepaaldewerkzaamheden
tenaanzienvanhetgrondgebruik alleenmeteenr.anlegvergunningworde"uii-gevoerd.Hetdeelvandecultuurgrondwaarvoorditgeldt isinhetWestelijkWeidegebied groter,dochneemtinbeidegebiedentoenaarmateineenbestemming
aanlandschapennatuureengroterebetekeniswordt toegekend.
Tabel3.1 Oppervlakte cultuurgrondwaareenaanlegvergunningvereist isvoor
hetuitvoerenvanwerkzaamhedent.a.v.hetgrondgebruik
Bestemming

Noord-enOost-Nederland
inha

in% 1)

WestelijkWeidegebied
inha
1474

in%1)

Agrarischgebied
Gebiedmeteengemengde
bestemming
Natuurgebied

690

0,8

5,2

3472
1006

8,3
50,2

4285
818

65,3
88,5

Totaal

5168

3,9

6577

18,3

1)vandeoppervlakte cultuurgrond indebetreffendebestemming.

Indeonderzochtebestemmingsplannen zijn 10verschillendewerkzaamheden
aangetroffendiealleenmeteenaanlegvergunningmogenwordenuitgevoerd.In
enkelebestemmingenofeengedeeltedaarvanbetrefthetslechtséénwerkzaamheid,dochmeestalmeer,uiteenlopendvan2tot 7.Hetgaatondermeeromde
volgendeafzonderlijkewerkzaamheden,metdaarachtervermeldhetdeelvande
totaleoppervlakte cultuurgrondwaarop zijbetrekkinghebben.
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^ardvandewerkzaamheid

_EËï£ëD£âSê_Ya2_ËÊ_£ylË.yuESI22aN.+O.-Ned.
West.Weidegeb.
2,3
2,4

Omzettenvanbouw-ingrasland ,
Omzettenvangras-inbouwland
Scheurenvangrasland terverbetering
vandegrasmat
Opslagvanorganischemest
(inclusief gier)

1,9

11

1,5

InhetWestelijkWeidegebiedbetrefthetvooralhetomzettenvangrasland
inbouwland enhetscheurenvangrasland terverbeteringvandegrasmatwelke
opeenrelatiefgrootdeelvandetotaleoppervlaktecultuurgrond inbeginsel
zijnverboden.Vooreendergelijkverbodzijnoverigensnoodzakelijkeonderhoudswerkzaamhedenevenalswerkzaamhedenvanniet-ingrijpendebetekenis,bezienvanuiteenoogpuntvanruimtelijkeordening,uitgezonderd.Indienenvoorzover
hiervangeensprakeis,kunnenB.enW.meestaleenaanlegvergunningafgeven.

3.2 Werkzaamheden ten aanzien van het veranderen van de cultuurtechnische produktieomstandigheden
Ookwerkzaamheden tenaanzienvanhetveranderenvandecultuurtechnische
produktieomstandigheden zijninhetWestelijkWeidegebied opeengroterdeel
vandecultuurgrond (55,9%)inbeginselverbodendaninNoord-enOost-Nederland (34,2%).Hetverbod treft inbeidegebiedenvooralgrondendieineengemengdebestemmingofeennatuurgebied liggen,dochdaarnaast inhetWestelijk
Weidegebied ookeenaanzienlijkdeelvandegrondenmeteenagrarischebestemming.
Tabel 3.2 Oppervlakte cultuurgrondwaareenaanlegvergunningvereist isvoor
hetuitvoerenvanwerkzaamhedent.a.v.decultuurtechnischeproduktieomstandigheden
Bestemming

Noord-enOostNederland
inha

Agrarischgebied
Gebiedmeteengemengde
bestemming
Natuurgebied
Totaal

9953
32493
2003
44449

in%1)
11,6
77,3
100
34,2

WestelijkWeidegebied
inha

in%1)

12695

44,5

6548
870

99,7
94,2

20113

55,9

1)vandeoppervlakte cultuurgrond indebetreffendebestemming.

Intotaalzijn 17afzonderlijkewerkzaamhedenaangetroffendiealleenmet
eenaanlegvergunningmogenwordenuitgevoerd.Meestalbetreftheteenserie
werkzaamheden;inenkelebestemmingenoplopendtot 13.Inonderstaandoverzicht
zijn,gerekendnaardeoppervlakte cultuurgrondwaarop zijbetrekkinghebben,
debelangrijkste afzonderlijkewerkzaamhedenopgenomen.
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Percentagevandecultuurgrond
N.+O-Ned.

-Vellen,rooienofbeschadigenvan
gewassenenhoutopstand
-Aanbrengenvanverhardingen
-Aanlegvanpadenofwegen
-Dempenvangreppels en/ofsloten
- Gravenvangreppelsen/ofsloten
-Ophogenofafgravenvangrond

33,4
28,9
27,6
11,9
13,3
30,3

West.Weidegeb.

52
52
38
40
36
37

AllehiergenoemdewerkzaamhedenzijninhetWestelijkWeidegebied opeen
groterdeelvandecultuurgrond inbeginselverbodendaninhetnoordenenoostenvanhet land.Hetbetreft inbeidegebiedenvoornamelijkwerkzaamhedendie
het landschap aantastenendewaterhuishoudingveranderen.
Ookdezewerkzaamhedenmogenechterzonderaanlegvergunningwordenuitgevoerd indienhetbetreftnoodzakelijkeonderhoudswerkzaamheden enwerkzaamheden
vanniet-ingrijpende aard.Voorwerkzaamhedendieinbeginselzijnverbodenen
nietonderdezeuitzonderingenvallen,kanmeestaleenaanlegvergunningworden
aangevraagd.
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DEMOGELIJKEBETEKENISVANDEBESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN VOORDELANDENTUINBOUW

Ookindeland-entuinbouwisheteenbestaansvoorwaarde datdeondernemersdetechnische,economische ensocialeontwikkelingenvolgeneninhunbedrijfsbeleidbetrekken.Zijdienen,alnaargelanghuneigensituatiedattoelaaten/ofnoodzakelijkmaakt,hetbedrijfendebedrijfsvoeringsteedsweer
aantepassen.Bijdezeaanpassingenwordendeboerenentuindersondermeer
geconfronteerdmetdevoorschrifteninhetbestemmingsplanbuitengebied.Deze
voorschriftenkunnenbetrekkinghebbenophetoprichtenvanbebouwing enhet
uitvoerenvanwerkzaamheden tenaanzienvanhet grondgebruik enhetveranderen
vandecultuurtechnische produktieomstandigheden.Voorhetoprichtenvanbebouwing isaltijd eenbouwvergunning nodig.Hetuitvoerenvanwerkzaamhedenkan,
afhankelijkvandebestemming endeaardvandewerkzaamheden,aaneenaanlegvergunning gebondenzijn.Inhetalgemeen isvooreengroterdeelvandecultuurgrond envooreengroteraantalwerkzaamheden eenaanlegvergunningnodig
naarmate aananderedandeagrarische functievaneengebied eengroterebetekeniswordt toegekend.Ookdemogelijkhedentothetoprichtenvanbebouwing
buitenhetbouwperceel zijndanvaakkleinerenbovendienmoeilijker teverwezenlijken.
Zodravooreenactiviteit geenvergunningwordtofkanwordenverkregenof
aandeverkrijgingvoorwaarden zijnverbondendieeenbelemmering inhouden,
treedt eenbeperking opvoordeland-entuinbouw.Zo'nbeperkingkanvandirecteofindirecte invloed zijn.Vaneendirecte invloed issprakewanneer debeperkingeenkostenverhogend en/ofopbrengstverlagendeffectheeftopdebedrijfsvoering,waardoordebedrijfsuitkomstennadeligwordenbeïnvloed.Vaneenindirecte invloed issprakewanneer deontwikkelingsmogelijkhedenvandebedrijven
oplangeretermijnwordenbelemmerd.Veelalzullendebeperkingen zoweleendirectealseenindirecte invloedhebbenopdeland-entuinbouw.

4.1 Directe invloed van beperkingen
Voorenkeleveelvoorkomendebelemmeringen zaleenindicatiewordengegeven
vanhetmogelijkebeperkende directeeffectopdeland-entuinbouw.Hierbij
moetbedachtwordendatheteffectvaneenbepaaldebelemmeringvangebiedtot
gebied-enbinneneenzelfdegebiedvanbedrijf totbedrijf -kanverschillen
afhankelijk vanpersoonlijke enbedrijfsomstandigheden.Bijdepersoonlijkeomstandighedenkangedachtworden aandeleeftijdvanhetbedrijfshoofd,zijnondernemerscapaciteiten,zijnfinanciëlepositie,zijnbelangstellingssfeeren
hetaldanniethebbenvaneenopvolger.Debedrijfsomstandighedenwordenbepaalddoordegebouwensituatieendeoppervlakte cultuurgrond.Zijndegebouwen
sterkverouderd ofnognieuw?Welkebestemming rusteropdegrond?Waarvoor
wordtdegrondgebruikt:gras-ofbouwland?Hoe ishetgesteldmetdeverkaveling,hetbodemprofiel,dewaterhuishouding? Komenerveelofweinigheggenen
slotenvoor? Iserinhetgebiedpaseenruilverkaveling uitgevoerd ofwordt
daaraljarenopgewacht?Naarmatedegabouwensituatieendecultuurtechnische
produktieomstandigheden slechterzijn,zaldebehoefteomdaarinverbeteringte
brengen toenemen.Ditzalmetnamehetgevalzijnbijoudereboerenmet eenopvolgerenjongerebedrijfshoofdenineengebiedwaarnog geen ruilverkaveling
heeftplaatsgehad.
Deoppervlaktevanhetbouwperceel
Degrondgebondenbedrijvenhebbendoorgaans eenbouwperceelvan 1haende
intensieveveehouderijbedrijven van2ha.Wanneernieuwbouwbinnenhetbouwperceelnietmogelijkblijkt,dan isveelal eenbeperkteuitbreidingvanhetbouwperceelmet 10ä25%mogelijk naeenvrijstellingvanB.enW.Mochteenderge-

lijkeuitbreidingnogonvoldoendezijn,danissomsnaplanwijzigingeenverderevergrotingmogelijk.
Indiegevallenwaarhetbouwperceel tekleinisenmedewerking aaneen
noodzakelijkevergrotingviaeenvrijstellingofplanwijzigingwordtgeweigerd,
zaldeoppervlaktevanhetbouwperceel eenbelemmering zijnvoordeoprichting
vangebouwen.Modernisering enuitbreidingvandestalcapaciteit doorhetbouwenvaneenligboxenstal,kandanonmogelijk zijn.Denoodzaak teblijvenwerken inverouderdegebouwenheefteenkostenverhogend effectenbeperktbovendiendeontwikkelingsmogelijkhedenvanhetbedrijf oplangeretermijn.
Hetoprichtenvangebouwentenbehoevevangrondgebondenproduktietakkenbinnen
hetbouwperceel
Hetoprichtenvangebouwentenbehoevevangrondgebonden produktietakken
(akkerbouwenrundveehouderij)binnenhetbouwperceel isaltijdmogelijk.Wel
ishetzo,datbijnieuw-enverbouwvanbedrijfsgebouwenbepaaldematen (b.v.
eenmaximaleofminimaledakhelling)inachtmoetenwordengenomen.Ookkunnen
aandeverleningvaneenbouwvergunning somsvoorwaardenwordenverbonden,zoalsb.v.hetaanbrengenvaneenplantsingel rondomeenopterichtenligboxenstal.Eenenanderkaneenkostenverhogendeffecthebben.
Hetoprichtenvankrachtvoersilo'sissteedsgebondenaaneenmaximum-hoogte,dievangemeente totgemeentenogaluiteenloopt.Waardevoorgeschreven
maximum-hoogteontoereikend is,kannaeenvrijstellingvanB.enW.evenwel
hogergebouwdworden.
Hetoprichtenvantorensilo'svoorderuwvoedervoorziening,waarvooreen
veelgroterehoogtevereist isdanvoorkrachtvoersilo's,isoveral inbeginsel
verboden.Somskanevenwelnaplanwijziging tocheentorensilogebouwdworden.
Alhoeweldesleufsilovoordemeestemelkveehouderijbedrijveneengoedalternatief is,kanhetnietmogenoprichtenvaneentorensilovoordeallergrootste
melkveehouderijbedrijven eenbeperkinginhouden.
Hetoprichtenvangebouwentenbehoevevandeintensieveveehouderijbinnenhet
bouwperceel
Hetoprichtenvangebouwentenbehoevevandeintensieveveehouderijbinnen
hetbouwperceel ismeestal,eventueelnaeenvrijstellingvanB.enW.,welmogelijk.Deomvangvandezeproduktietakmoetdanechterwelbeperktblijvenen
magniet leidentoteengespecialiseerd intensiefveehouderijbedrijf.Somsis
debeperkingvandeomvangvandezeproduktietaknader indevoorschriftengepreciseerd doordezetebindenaaneenmaximum-vloeroppervlakte (b.v.100m2),
eenmaximaleabsoluteomvang (b.v.60sbe)ofeenmaximum-percentagevandetotalebedrijfsomvang (b.v.50).
Voorbedrijvendieover (te)weiniggrondbeschikkenomdegrondgebonden
produktieuittebreiden,zoueentakvanintensieveveehouderijeenmogelijkheidkunnenzijnomdebedrijfsomvangtevergroten.Wanneer echterdeintensieveveehouderijopdezebedrijvenaaneenmaximum-omvangwordtgebonden,dan
wordenhierdoornietalleendebedrijfsuitkomstennadeligbeïnvloed, maarook
deontwikkelingsmogelijkheden vanhetbedrijf oplangeretermijnbelemmerd.Indieneralintensieveveehouderijophetbedrijfaanwezig is,kanzelfselke
uitbreiding onmogelijkzijn.
Wijzigingvandewaterhuishouding ofgrondwaterstand
Zoweleentehogealseentelagegrondwaterstand heefteenopbrengstverlagendeffect.Eentehogegrondwaterstandheeftvoorgrasland totgevolgvertrappingvandegraszode.Nietalleenisdaardoordegrasopbrengstminder,maar
bovendienmoethetveedikwijls eerderwordenopgestald,wateveneenseenkostenverhogende effectheeft.Eentehogegrondwaterstand kanvoorbouwlandmoeilijkhedenbijdeoogstwerkzaamheden (aardappelenensuikerbieten)totgevolg
hebben,wateveneens extrakostenmetzichmeebrengt.Eentehogegrondwaterstandkanvoortsdeperiodewaarindrijfmestkanwordenuitgereden, bekorten.
Ditmaakthetnoodzakelijk tevoorzien ineengrotereopslagcapaciteit,watde
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bouwkostenverhoogt.Eentelagegrondwaterstand kanindrogejarenoogstde-pressies totgevolghebben.
Egaliseren,ophogenofafgravenvangrond
Hetnietkunnenegaliserenvangrondenheeft zoweleenopbrengstverlagend
alseenkostenverhogend effect.Onegalepercelenkunnenmoeilijkheden opleveren
bijhetbewerkenvandegrondmetmoderneapparatuur.Hetnietkunnenophogen
ofafgravenvangrondkanvaninvloed zijnophetvoortbrengend vermogenvande
grond alsgevolgvaneenongunstigblijvendewaterhuishouding.Hetnietkunnen
afgravenvangrondkaneenbelemmering zijnvooreenbeterevochtvoorziening.
Omgekeerdkanophogingvanhetterreineenbeteredroogleggingmetzichmeebrengen.
Heggen,singelsenhoutopstanden
Heggen,singels enhoutopstandengevenenerzijdsopbrengstderving doorverliesvancultuurgrond,anderzijds zijnzijvaninvloedopdeproduktievanaangrenzendegrondendooronttrekking vanvocht,voedingsstoffenenlicht.Voorts
kunnenheggenenwindsingelsdebewerkingskostenvanderuwvoederwinning (hooien,
kuilen)verhogen.Behalvedeextraarbeidsbehoeftevoorveldwerkzaamhedenvergt
ookhetonderhoudvandehoutwallen,voorzoverditalthansnoggebeurt,extra
tijd.Bovendienkunnenheggenenwindsingels eenbelemmeringvormenvoorhet
wijzigenvanperceels-enkavelvormen.Ditlaatstegeldtookvoorgreppelsen
slotenwanneerdezenietmogenwordengegravenofgedempt.
Waterschaps-enruilverkavelingswerken
Ingrijpendeverbeteringen indecultuurtechnischeproduktieomstandigheden
(waterhuishouding,bodemprofiel,verkavelingssituatie)kunnennietdoordeindividueleboer totstandwordengebracht,maarwordenuitgevoerd doorwaterschappeneninruilverkavelingsverband.
Hoewelindeloopderjarenintalvangebiedenalingrijpendeverbeteringenhebbenplaatsgehad,zijnnog langnietoveraldecultuurtechnischeproduktieomstandighedenvoordeboerentuinderoptimaal.Vooralvoor laatstgenoemde
gebiedenishetvanbelangdathetbestemmingsplanbuitengebied demogelijkheid
biedtdecultuurtechnischeproduktieomstandigheden inruilverkavelingsverband
teverbeteren.Daarnaast ishetechterevenzeervanbelangdatdeagrarische
ondernemer zakenvanminder ingrijpendeaarddiehijwel individueelkanaanpakken,ookinderdaadkanrealiseren.

4.2 Indirecte invloed van beperkingen
Beperkingenopgrondvanhetbestemmingsplanbuitengebiedkunnen,omdat
kostenverlagendeen/ofopbrengstverhogende.voorzieningennietkunnenwordengetroffen,directdebedrijfsuitkomstennadeligbeïnvloeden.Wanneerhetgaatom
zeeringrijpendebeperkingenkunnendeze indirect totgevolghebbendathetbedrijf inzijnontwikkelingsmogelijkheden zodanigwordtbelemmerd datoplangere
termijnhetvoortbestaan ingevaarkomt.Zoisbijvoorbeeld indemelkveehouderijsectordoordetechnischeontwikkelingen (tankmelken,ligboxenstal)hetaantalmelkkoeienpermanaanzienlijktoegenomen.Wileenboerdezeontwikkelingen
kunnenvolgen,danmoethetvoorhemmogelijk zijneenligboxenstal tebouwen,
andersraakthijachteropbijzijncollega'sdiedezemogelijkheidwelhebben.
Doordetoenemingvandemelkveestapel dieveelalhetgevolg isvandebouwvan
eenligboxenstal,ontstaat erbehoefteaanmeergrasland.Omdatdeoppervlakte
grasland,ookalzouhijdatwelwillen,dikwijlsnietkanwordenvergroot,is
deboergenoodzaaktdeopbrengstperhadoorintensiveringoptevoeren.Hij
kanhierinechterwordenbelemmerd doorbeperkendevoorschrifteninhetbestemmingsplanbuitengebied,waardoordebehoefteaanuitbreidingvandeoppervlakte
cultuurgrondwordtversterkt.Omdat gewoonlijkmeerboerenineenbepaaldgebied
indezelfdesituatieverkeren,ontstaatdaareenextrabehoefteaancultuurgrond

waaraanechternietvoldaankanworden.Ookdeeventueleuitwijkmogelijkheid
vanaankoopvandooranderengewonnenruwvoedersheeftdaardoorzijnbeperkingen.Wanneerookeenandereuitwijkmogelijkheid,ni.deintensieveveehouderij,
wordtbelemmerd,dankanzichopkleinerebedrijvendesituatievoordoendatde
bedrijfsresultatenachterblijvenwaardoordecontinuïteitop langeretermijn
wordtbedreigd.
Menzouzelfskunnenstellendatdeintensieveveehouderijhetvoortbestaanvanqua oppervlaktekleinerebedrijvenmogelijkmaakt.Juist ineen
kleinschalig landschap isditvanbelangomdatdaardoordebehoefteaanoppervlaktevergroting enintensiveringvanhetgrondgebruik endusookaancultuurtechnische ingrepeninhet landschapminder dringend zalzijn.Volgensdezegedachtengangbiedteenbeperkingvandeintensieveveehouderijgeenenkelewaarborgvoordehandhavingvaneenkleinschalig landschap,maarbrengtdezejuist
ingevaar.
Tenslotte dientvolledigheidshalvenogtewordenopgemerkt,datboeren
tuinderbijhunbedrijfsbeslissingenmetveelfactorenrekeningmoetenhouden.
Hetbestemmingsplanbuitengebied iserdaarvanslechtséén.Bovendienkunnende
persoonlijke endebedrijfsomstandighedendiedebeslissingenmedebeïnvloeden,
sterkverschillen.Ditmaakthetonmogelijkheteffectvanééninstrument-in
casu hetbestemmingsplanbuitengebied -opdeontwikkelingsmogelijkhedenvan
deland-entuinbouwtemeten,zodatmethetgevenvanenkeleindicatiesmoet
wordenvolstaan.

20

SAMENVATTINGENSLOTBESCHOUWING

Indebestemmingsplannenbuitengebied komendiversevoorschriftenvoor
waarmeeboerentuindertemakenkunnenkrijgenzodrazijietsaandegebouwensituatieen/ofhetgebruiken/ofdecultuurtechnische produktieomstandigheden
vandegrondwillenveranderen.Devoorschriftent.a.v.hetbouwenkunnenbetrekkinghebbenopdebouwlocatie (b.v.binnenofbuitenhetbouwperceel),het
gebruikvandegebouwen (b.v.rundveehouderijofintensieveveehouderij),de
afmetingenvandegebouwen (b.v.hoogte)endesitueringbinnenhetbouwperceel
(b.v.afstand totdebouwperceelsgrens).VoorhetbouwenisaltijdeenschriftelijkevergunningvanB.enW.nodig (bouwvergunning).Hetuitvoerenvanwerkzaamhedendieeenveranderingvanhet grondgebruik (b.v.hetomzettenvangrasinbouwland)ofdecultuurtechnische produktieomstandigheden (b.v.hetgraven
vaneensloot)totgevolghebben,kan-afhankelijkvandebestemmingwelkeop
degrondrustendeaardvandewerkzaamheden-eveneensaaneenvergunningzijn
gebonden(aanlegvergunning).
Hoeweldevoorschriftendoorgaanseenverbod inhoudenomtebouwenofbepaaldewerkzaamhedenuittevoerenzonderofinafwijkingvaneenschriftelijke
vergunningvanB.enW.,kunnenB.enW.dikwijlsvrijstellingvanéénofmeer
voorschriftenverlenen.Het isdusmedevanhetdoorB.enW.-eneventueel
G.S.-gevoerdevergunningen-envrijstellingenbeleidafhankelijk inhoeverre
debestemmingsplanvoorschriftenbeperkend zijnvoordeland-entuinbouw.
Hetoprichtenvannieuwegebouwenenhetverbouwenenuitbreidenvanbestaandegebouwen isinallegemeentenvanonderzoekonderworpenaanvoorschriften.UitonderzoekingenvanHogendijk (z.j.)enNoord enTjoonk (1984),diezich
beidebeperkentoteenaantalDrentsegemeenten,kangeconcludeerdwordendater
relatiefweinigbouwvergunningen aanagrariërs tenbehoevevanagrarischedoeleindenzijngeweigerd.NoordenTjoonkplaatsenhierbijoverigensdekanttekeningdatdikwijlseenaanvraagvooreenbouwvergunning pasnavooroverlegofficieelinbehandelingwordt genomen.Erbestaat derhalvegeeninzicht inhetaantalaanvragendatnahetvooroverleg,aldanniet inaangepastevorm,officieel
inbehandeling isgenomenofisingetrokken.Hoewelzijgeconstateerdhebbendat
B.enW.eenaantalkereneenvrijstellingvaneenvoorschrifthebbenverleend,
moetdevraagofdevrijstellingsmogelijkheden altijdtenvollezijntoegepast,
onbeantwoordblijven.
Met inachtnemingvandezebeperkingen,overheerstdeindrukdatdevoorschriftentenaanzienvanhetbouwenwaarschijnlijkweinignadeligegevolgen
hebbenvoordeland-entuinbouwalsgeheel.Indiegevallenwaarineenbouwvergunningwordtgeweigerd,kanuiteraardwelsprakezijnvaneenfinancieelnadeliggevolg.Hoegrootdatzoukunnenzijn,valtechternietzondermeertezeggen.Geletoppersoonlijke-enbedrijfsomstandighedenenalternatievemogelijkheden,dievangevaltotgevalkunnenverschillen,kanalleeneenberekeningper
afzonderlijkbedrijfhieropeenantwoordgeven.
Eerder isgebleken,datdeintensieveveehouderijnogdesterkstdoorde
voorschriftenbedreigdeproduktietak is.Helder (1981)komtechterineenpublikatie,dieinhetbijzonderdeintensieveveehouderij totonderwerpheeft,tot
deconclusiedatdeinvloedvandeHinderwet opdeuitbreidingsmogelijkheden
vandezeproduktietak indedoorhemonderzochtegemeentengroterisdandie
vanhetbestemmingsplan.
Inhetalgemeengesprokenzouhetweleenszokunnenzijndatdeveehouderijmeerteduchtenheeftvanhinderwetbepalingendanvanbestemmingsplanvoorschriften.
Hetuitvoerenvanwerkzaamheden isinhetWestelijkWeidegebied opeengroterdeelvandecultuurgrond aanvoorschriftenonderworpendaninhetnoorden
enoostenvanhet land.Ditgeldt zowelvoorwerkzaamhedent.a.v.hetgrondgebruikalst.a.v.hetveranderenvandecultuurtechnische produktieomstandigheden.
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Hetdeelvandecultuurgrondwaarvoorschriftengelden,alsmedehetaantalwerkzaamhedenwaaropdezebetrekkinghebben,neemtdoorgaans toenaarmateaanandere
danagrarischebelangeneengroterebetekeniswordt toegekend.Dit isookbegrijpelijk;devoorschriftenbeogen immersjuist aantastingvanlandschappelijke,natuurwetenschappelijke enrecreatievewaardentegentegaan.
Dereikwijdtevanhetaanlegvergunningenstelsel isbeperkterdanvanhet
bouwvergunningenstelsel:eenaanlegvergunning isnietoveralnodigennimmer
wanneerhetnoodzakelijkeonderhoudswerkzaamheden ofwerkzaamhedenvannietingrijpendebetekenisbetreft.VoortsblijktuiteenonderzoekvanBouwmanGeeraedtsenJansen (1981)datdeKroon ineenaantalbestemmingsplannengoedkeuringaan (eendeelvan)hetaanlegvergunningenstelsel heeftonthouden.Indienenvoorzoverdithetgevalis,hebbendevoorschriftengeenrechtskracht.
Dewerkingssfeervanhetaanlegvergunningenstelsel isdanookbeperkterdanvan
hetbouwvergunningenstelsel.VerderkunnenB.enW.veelalookvrijstelling
verlenenvanhetverbodombepaaldewerkzaamhedenuittevoeren.
UitenquêtesvanHogendijk (z.j.),Ponten (1980),Reindsen (1982)enNoord
enTjoonk(1984)-gehoudeninverschillendegebiedenenbetrekkinghebbendop
verschillendeperioden-blijktdaterdoorlandbouwersmaarheelweinigaanlegvergunningen zijnaangevraagd.Ditismisschieneengevolgvandeomstandigheid
dat ingrijpendeveranderingen indecultuurtechnische produktieomstandigheden
doordeindividueleboerveelalnietkunnenwordenaangebracht,maartotstand
komeninruilverkavelings-enwaterschapsverband. UiteenpublikatievanReindsen
(1983)blijkt echterdaterbuitendezekadersookdoorindividueleboerentoch
nogheelwatvergunningplichtigewerkenzondervergunning zijnuitgevoerd.Soms
gebeurdedituitonbekendheidmethetaanlegvergunningenstelsel,maarsomsook
welbewust.Hijtrekthieruitdeconclusiedatdoorhetnauwelijksaanwezigzijn
vancontroleopdenalevingvanhetaanlegvergunningenstelsel eenboerbijnakan
doenwathijwil.Ponten (1980)endeJong (1980)kwamenaleerdertotdeconclusiedathetaanlegvergunningenstelsel indepraktijk (nog)nauwelijkswerkt.
Ookzijwijtenditmedeaandegebrekkipecontroleopdenalevingdaarvan.
Het lijktderhalveniet gewaagdomervanuittegaandatdeland-entuinbouwalsgeheeltotnutoeweinighad teduchtenvanhetaanlegvergunningenstelsel.Uiteraardkanditanderswordenwanneerhet toezichtopdenalevingvande
bestemmingsplanvoorschriftenwordtgeïntensiveerd.Nietteminkandeboerof
tuinderinhetgevalhemeenaanlegvergunningwordt geweigerd,daardooreenbelangrijkfinancieelnadeellijden.Ditblijktuiteencase-studyvanVander
LindenenBeumer (1983)naardegevolgenvanbepaaldevoorschriftenineengemeentelijkbestemmingsplanvoordearbeidsopbrengstvaneenrundveehouderijbedrijf inhetOostelijkZandgebied.Volgensheniserdanookalleredenombij
hetopstellen,vaststellenengoedkeurenvanbestemmingsplannen ennietminder
bijhetopbasisvandezeplannentevoerenbeleid,rekening tehoudenmetde
mogelijkegevolgendaarvanvoordeinkomensmogelijkheden-endaarmeedewerkgelegenheid -indelandbouw.
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