
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 28-4-2017 

AAN Leden van de Statencommissie RGW 

VAN Gedeputeerde Van den Berg 

ONDERWERP Voortgang casus agrariër Van Dorresteijn 

 

Op 12 december 2016 hebben uw Staten de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016) 

(vanaf nu: PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (Herijking 2016) (vanaf nu: PRV) vastgesteld. 

Tijdens de bespreking voorafgaand aan deze vaststelling hebben we onder andere van gedachten gewisseld over 

de agrariër Van Dorresteijn te Soest. Tijdens deze bespreking heb ik u toegezegd dat ik de heer Van Dorresteijn 

ga ondersteunen met het vinden van een oplossing voor zijn bedrijf wat door oprukkende bebouwing klem is 

komen te zitten in de rand van de kern van Soest. Op het moment van de toezegging was hiervoor geen 

alternatieve locatie voor handen die past binnen de door u eerder en op 12 december bekrachtigde, vastgestelde 

regels. 

 

Ik heb in de afgelopen periode samen met de agrariër, de gemeente Soest en de gebiedscoöperatie O-gen mij 

ingezet voor het vinden van een alternatieve vestigingslocatie voor het agrarisch bedrijf van de heer Van 

Dorresteijn. We hebben hierbij verschillende bestaande bedrijven en situaties beschouwd op hun mogelijkheden 

en onmogelijkheden. De enige mogelijke optie die voorlopig overgebleven is, is het verplaatsen van de gehele 

bedrijfsvoering van de heer Van Dorresteijn. Tot op heden is daar echter nog geen passende locatie voor 

gevonden. Om die reden heb ik aan de betrokkenen de heer Veldhuizen toegevoegd.  

 

De heer Veldhuizen is voormalig heemraad Waterschap Vallei en Veluwe en voormalig bestuurder bij diverse 

landbouworganisaties. Ik heb hem gevraagd te bemiddelen en daarmee helderheid te krijgen over de financiële 

mogelijkheden en wensen van de heer Van Dorresteijn. Tot op heden is het namelijk, ondanks de gevoerde 

gesprekken, niet gelukt om hier van de heer Van Dorresteijn duidelijkheid over te verkrijgen. De heer Veldhuizen 

kan op basis van die informatie samen met O-gen helpen met zoeken naar mogelijke locaties voor nieuwvesting 

van het agrarische bedrijf van de heer Van Dorresteijn. De heer Veldhuizen is eind april gestart met zijn 

werkzaamheden. Ik zal u tijdens de Statencommissie RGW van 15 mei 2017 de laatste stand van zaken melden. 

 

Naast de hiervoor geschetste werkzaamheden heb ik er ook voor gezorgd, dat alle informatie rondom het 

agrarische bedrijf van de heer Van Dorresteijn bij elkaar in een verslag is komen te staan. Daarmee kunt u 

nalezen wat zich in het verleden heeft afgespeeld en welke acties de afgelopen maanden zijn ondernomen. Ik 

hoop u hiermee een volledig beeld te hebben gegeven en ga er graag met u over in gesprek tijdens de 

Statencommissie RGW van 15 mei 2017. 

 

 


