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Geachte heer Bekkers, beste Florian, 
 
Naar aanleiding van je e-mail bericht ik je m.b.t. de daarin gestelde vragen het volgende. 
 
Vraag 1. De voorwaarden voor het toestaan van doorgroei van niet-grondgebonden agrarische bedrijven 
naar  een bedrijfsgrootte van 2,5 ha zijn geformuleerd in het Statenbesluit Actualisatie Reconstructieplan. 
Ik voeg statenvoorstel/-besluit bij. In 2012 zullen deze afspraken ook in de structuurvisie c.q. ruimtelijke 
verordening worden “meegenomen”. 
 
Vraag 2. De voor doorgroei gemaakte afspraken gelden inderdaad zowel in het LOG als in de 
verwevingsgebieden. Er zijn wel verschillen opgenomen; de details daarvan kunt u vinden in het 
statenvoorstel. Ook deze afspraken zullen in de PRS/PRV worden vastgelegd. 
 
Vraag 3. Naar de exacte omvang van de bedrijfsoppervlakten en de behoefte aan verder vergroting doen 
wij nog onderzoek.  
Wel bestaat een globaal beeld van de omvang van bedrijven in de gehele provincie, gerelateerd aan het 
aantal nge. In 2009 waren er 18 bedrijven in de provincie met een omvang van meer dan 300 nge. Door 
de indieners van het burgerinitiatief werd 300 nge als grenswaarde gesteld voor megastallen. Van 
genoemde 18 bedrijven waren er 10 melkveebedrijf en 8 intensieve veehouderij of gemengd. Afgaande op 
de milieuvergunningen van bedrijven zouden er meer grote bedrijven moeten zijn: 40, waarvan 30 met 
melkvee. Blijkbaar benutten niet alle bedrijven de aan hen vergunde ruimte volledig. 
In de meeste gevallen leidt een bedrijf van 300 nge tot een bouwblok van 1 tot anderhalve ha. Dat geldt 
echter niet voor alle bedrijfstypen. Varkens- en kippenbedrijven van een dergelijke omvang kunnen 
doorgaans met minder ruimte toe; gemengde bedrijven met meerdere stallen (en specifieke eisen per 
diersoort) hebben veelal meer ruimte nodig. Vandaar dat aanvullende inventarisatie nodig is naar de 
feitelijke omvang van de bouwblokken, de ligging binnnen de provincie en naar de belangstelling om tot 
vergroting van bouwblokken te komen. 
Een eerste, eigen inventarisatie brengt mij tot de conclusie dat agrariërs niet staan te dringen om grote 
bouwblokken aan te vragen. In Woudenberg (deels LOG-gebied) is sprake van zes bedrijven groter dan 
1,5 ha, eerlijk verdeeld over het LOG en het verwevingsgebied. Vier bedrijven (overigens deels 
grondgebonden) hebben een omvang van 2 ha, nog eens twee zijn 2,5 ha groot. Van meer belangstelling 
is de gemeente niet gebleken. Voor het overig LOG-gebied, in de gemeente Renswoude, geldt dat bij de 
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gemeente niets bekend is over belangstelling bij agrariërs voor grotere bedrijven. Bovendien heeft de raad 
daar te kennen gegeven geen medewerking te willen verlenen aan grotere bedrijfsoppervlakten dan 1,5 
ha.. Over de aanwezigheid van c.q. belangstelling voor grotere bedrijfsoppervlakten bij grondgebonden 
agrarische bedrijven heb ik momenteel nog te weinig concrete informatie. Zodra deze informatie 
beschikbaar is zal ik deze met u delen. 
 
Dit is de info die ik nu kan leveren. Ik teken daarbij nog wel aan, dat er momenteel vanuit duurzaamheid, 
energie-opwekking, en dierenwelzijn een zeer gewenste beweging gaande is die juist tot grotere 
bouwpercelen zou kunnen leiden. Dat onderscheid moet in de PRS/PRV dus wel helder gemaakt worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

R.W. Krol, 
Gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling c.a.. 
 


