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1. Inleiding 

Voor u ligt het verslag over de situatie van het agrarisch bedrijf van de heer Van Dorresteijn. De heer 

Van Dorresteijn wil zijn bedrijf verplaatsen. Conform de toezegging van gedeputeerde Van den Berg 

tijdens de Statenvergadering van 12 december 2016, heeft de provincie de afgelopen maanden 

geprobeerd hem hierbij te helpen.  

In dit verslag is de gehele situatie omtrent de gewenste bedrijfsverplaatsing van de heer Van 

Dorresteijn vastgelegd. Dit biedt helderheid over de stappen die vanuit de provincie en haar partners 

zijn ondernomen en binnen welk beleidskader dit is gedaan.  

1.1Situatieschets Van Dorresteijn  

De heer Van Dorresteijn, woonachtig in de gemeente Soest, is een agrariër die zijn boerderij aan de 

rand van Soest heeft. In de loop der tijd is door uitbreiding van Soest de boerderij ingesloten door 

bebouwing. De gronden aangrenzend aan zijn huis heeft de heer Van Dorresteijn verkocht in het 

kader van ruilverkaveling. De gronden die de heer Van Dorresteijn pacht of in eigendom heeft liggen 

aan de andere kant van Soest. Hierdoor moet de heer Van Dorresteijn zich door Soest verplaatsen 

om zijn koeien te voeren en zijn boerenbedrijf uit te oefenen. De heer Van Dorresteijn wil daarom 

zijn agrarisch bedrijf verplaatsen. De gemeente Soest en de provincie Utrecht zijn bereid hem daarbij 

te helpen. Het liefst zou de heer Van Dorresteijn een nieuwe boerderij willen bouwen op de Peter 

van den Breemerweg tegenover de woningen 1-3. De heer Van Dorresteijn bezit hier land. Er is op 

deze locatie nu alleen een schuilstal en geen verdere bebouwing. De Provinciale Ruimtelijke 

Verordening van de provincie Utrecht biedt geen ruimte voor nieuwvestiging van agrarische 

bedrijven in het buitengebied. Er wordt daarom met de heer Van Dorresteijn naar een andere 

oplossing gezocht.   

1.2 Leeswijzer 

Dit verslag is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk twee geeft inzicht in het ruimtelijk beleid van de 

provincie Utrecht. Hierin wordt de ambitie van de provincie Utrecht behandeld en waarom er voor 

deze richting is gekozen. Daarnaast wordt er op basis van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

2013-2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) aangegeven welke regels voor 

de heer Van Dorresteijn van toepassing zijn en welke gevolgen dit heeft voor de bedrijfsverplaatsing. 

In hoofdstuk drie wordt de formele besluitvorming behandeld die betrekking heeft op deze casus. 

Het betreft de opmaat naar de vaststelling van de herijking van de PRS en PRV, december 2016 en 

het proces op het huidige perceel (Insingerstraat 19) van de heer Van Dorresteijn. Daarnaast wordt in 

dit hoofdstuk ook het verloop van de gehele situatie in beeld gebracht. Hoofdstuk vier licht het 

informele traject om de heer Van Dorresteijn te helpen toe. Dit betreft zowel verschillende 

gesprekken om te onderzoeken wat er mogelijk is, als de verschillende locaties die aangeboden zijn 

aan de heer Van Dorresteijn als mogelijke optie voor bedrijfsverplaatsing. Hoofdstuk vijf geeft de 

mogelijkheden weer die voor de heer Van Dorresteijn als optie ziet. Naar aanleiding van de gegeven 

opties zijn verschillende acties uitgevoerd. Deze zijn ook toegevoegd bij de gegeven mogelijkheden. 

Hoofdstuk zes geeft een beeld weer van de verschillende opties en acties die de provincie Utrecht 

heeft ondernomen voor een mogelijke verplaatsing van het agrarische bedrijf van de heer Van 

Dorresteijn. Hoofdstuk zeven zijn de bijlagen.  
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2. Beleid 

2.1 Ruimtelijk Beleid 

2.1.1 Ambitie van de Provincie 

Onze ambitie voor de provincie Utrecht op het ruimtelijke vlak staat omschreven in de PRS: Wij 
willen de provincie aantrekkelijk houden om te wonen, werken en recreëren. De met vele 
regiopartijen opgestelde Strategie Utrecht2040 is daarbij onze stip aan de horizon. Het 
ruimtelijkbeleidsvizier is daar op gericht. De doelen uit Strategie Utrecht2040 vragen om een 
integrale aanpak die voor ons ruimtelijk beleid resulteert in vier pijlers: 

- Duurzame leefomgeving; 
- Beschermen kwaliteiten; 
- Vitale dorpen en steden; 
- Dynamisch landelijk gebied. 

 
De pijlers ‘duurzame leefomgeving’ en ‘beschermen kwaliteiten’ leggen de basis waarbinnen de 
ontwikkelingen in de ‘vitale dorpen en steden’ en het ‘dynamisch landelijk gebied’ plaats kunnen 
vinden. Het samenspel tussen deze pijlers leidt tot de volgende twee belangrijkste beleidsopgaven; 
opgaven die nodig zijn om Utrecht aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats: 

- Accent op de binnenstedelijke opgave  
Wij willen ten minste 2/3 van de woningbouwopgave binnenstedelijk realiseren. Dit sluit aan bij de 
vraag naar (woningen in) stedelijke woonmilieus, vergroot het draagvlak voor voorzieningen en 
openbaar vervoer en vermindert de druk op het landelijk gebied. Verminderen van het overschot aan 
kantoren en winkelpanden en herstructurering van bedrijventerreinen, maken ook deel uit van de 
binnenstedelijke opgave. 

- Behoud en versterken kwaliteit landelijk gebied 
Wij hebben een aantrekkelijk landelijk gebied. We willen deze kwaliteit behouden en versterken, 
zowel voor het landelijk gebied zelf, als voor het stedelijk gebied. De binnenstedelijke opgave vraagt 
als contramal ook om een aantrekkelijk en bereikbaar landelijk gebied met hoge kwaliteit van 
landschap, natuur en recreatieve voorzieningen. De cultuurhistorische waarden van onder meer de 
linies, de buitenplaatsen en het agrarische landschap dragen bij aan een aantrekkelijk landelijk 
gebied. De landbouw is een belangrijke drager van het agrarische cultuurlandschap. Die rol vergt 
ruimte voor een economisch duurzame landbouw. 
 
In de PRS wordt deze visie uitgewerkt in beleid en een bijbehorende realisatiestrategie. Onderdeel 
van deze realisatie vormt de PRV.  De PRV is het document waar de regels voor de gemeenten in 
staan. Gemeenten moeten deze regels in acht nemen bij het maken van nieuwe ruimtelijke plannen.  
De regels hebben tot doel het provinciale ruimtelijke beleid uit de PRS te kunnen realiseren. 
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2.2 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening  

2.2.1 Regels van toepassing op de heer Van Dorresteijn 

Vanuit de PRV is artikel 2.1 lid 2 en artikel 3.2 het belangrijkst voor de verplaatsing van het bedrijf 

van de heer Van Dorresteijn. Op grond van deze regels is het niet toegestaan om in het landelijk 

gebied nieuwvestiging van agrarische bouwpercelen mogelijk te maken. Een enkele uitzondering is 

wanneer er verplaatsing noodzakelijk is voor het voldoen aan internationale natuurverplichtingen. 

Op grond hiervan is de heer Van Dorresteijn dan ook medegedeeld dat er op het perceel aan de 

Peter van den Breemerweg waar hij een schuilstal heeft staan en grond in eigendom heeft, het niet 

mogelijk is om een nieuw te vestigen agrarisch bouwperceel te realiseren.  

Deze regelgeving is ingegeven door het feit dat er in de provincie Utrecht voldoende vrijkomende 

agrarische percelen beschikbaar zijn.  

 Citaat: Hoofdstuk 7.3.1. pag. 107 van de PRS: Omdat door de voortgaande schaalvergroting 

voldoende bouwkavels van stoppende bedrijven beschikbaar komen en om verstening en aantasting 

van het landschap te voorkomen staan wij geen nieuwvestiging van landbouwbedrijven toe. Bij 

verplaatsing van melkveehouderij en fruitteelt binnen de provincie gaan wij ervan uit dat hervestiging 

doorgaans op een vrijkomend agrarisch perceel kan plaatsvinden. 
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3. Formele bestuurlijke besluitvorming  

3.1 Proces bouwrecht op Insingerstraat 19  

De heer Van Dorresteijn heeft aangegeven dat wanneer er een nieuwe locatie aangekocht moet 

worden, hij hiervoor niet de financiële middelen heeft. Hij heeft hiervoor navraag gedaan bij enkele 

banken. Bij geen van allen was krediet voor de aanschaf van een nieuwe locatie mogelijk. Daarnaast 

stelt de heer Van Dorresteijn dat er te weinig zekerheid over de waarde en te realiseren opbrengst 

van de huidige locatie is.  

Op grond hiervan heeft de gemeente Soest de provincie Utrecht verzocht mee te denken hoe er voor 

de heer Van Dorresteijn financiële middelen kunnen worden gecreëerd om hem te verplaatsen naar 

een vrijkomend agrarisch bouwperceel conform het provinciale beleid. Omdat een deel van het 

agrarisch bouwperceel binnen de rode contour valt heeft de provincie Utrecht aan de gemeente 

Soest gevraagd hoeveel woningen er extra op het perceel Insingerstraat 19 gerealiseerd kunnen 

worden. Dit bleken vier woningen te zijn. Daarop is besloten dat er een wijzigingsbevoegdheid in het 

bestemmingsplan landelijk gebied opgenomen zou worden voor realisatie van vier extra woningen 

(naast de bestaande bedrijfswoning) bij bedrijfsbeëindiging. Met de realisatie van vier woningen zou 

de verplaatsing van het bedrijf naar een vrijkomend agrarisch bouwperceel bekostigd kunnen 

worden. Dit is specifiek gedaan om de noodzakelijke financiële middelen voorbedrijfsverplaatsing te 

generen. 

De Raad van de gemeente Soest heeft in de vergadering van 19 december 2013 bij vaststelling van 

het bestemmingsplan landelijk gebied een amendement met betrekking tot de Insingerstraat 19 en 

de Peter van den Breemerweg aangenomen. In deze vergadering is besloten dat voor de locatie 

Insingerstraat 19 maximaal 4 woningen extra (exclusief de bestaande bedrijfswoning) worden 

opgenomen en ingepast in de omgeving. Daarnaast is er voor de Peter van den Breemerweg een 

bouwvlak van 1 hectare wordt opgenomen voor een grondgebonden veehouderijbedrijf.  

Daarop heeft de provincie een reactieve aanwijzing gegeven. Hierin wordt verwoord dat de 

gemeente Soest heeft gesteld dat de verplaatsing geen nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf 

betreft. Deze mening wordt niet gedeeld door de provincie. Het betreft hier immers wel 

nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf omdat er geen agrarisch bouwvlak aanwezig is.  

De gemeenteraad van Soest was van mening dat de schuilschuur die op de Peter van den 

Breemerweg aanwezig is, binnen een agrarisch bouwvlak stond. Dat er geen bouwvlak aanwezig is op 

de Peter van den Breemerweg daarover was met de wethouder Ruimtelijke Ordening al 

gecommuniceerd. Om die reden was er geen nieuw agrarisch bouwperceel voor de Peter van den 

Breemer opgenomen in het collegevoorstel naar de Raad van de gemeente Soest. De gemeenteraad 

is hieraan echter voorbij gegaan. 

De reactieve aanwijzing was alleen van toepassing op de verplaatsing van het agrarische bedrijf. 

Tegen de wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van vier extra woningen is geen reactieve 

aanwijzing gegeven, dit besluit was hiermee vastgesteld.  Deze wijzigingsbevoegdheid is inmiddels 

toegepast en de heer Van Dorresteijn heeft dit bouwrecht inmiddels verkocht aan een 

projectontwikkelaar. Aangenomen mag worden dat de heer Van Dorresteijn binnenkort voldoende 

financiële middelen heeft om naar een vrijkomend agrarisch bouwperceel te kunnen verhuizen.  

Tegen de reactieve zienswijze is de heer Van Dorresteijn in beroep gegaan bij de Raad van State. Dit 

beroep is ongegrond verklaard. De Raad van State oordeelde dat de uitgangspunten van het beleid 



 
6 

van de provincie Utrecht inzake nieuwvestiging van agrarische bedrijven correct zijn. In de regio 

komen volgens de Raad van State regelmatig agrarische bouwpercelen vrij. Ook als er op een bepaald 

moment geen geschikt perceel beschikbaar is, dan zou dit in de toekomst wel het geval kunnen zijn. 

Ook werd door de advocaat van de heer Van Dorresteijn niet aangetoond dat de verplaatsing van het 

bedrijf zal leiden tot verbetering van de landbouwstructuur. Onder de toenmalige regels van de PRS-

PRV was dat wel noodzakelijk om tot nieuwvestiging over te mogen gaan. Met de herijking van de 

PRS-PRV heeft PS besloten enkel nog ruimte voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven te bieden 

indien nieuwvestiging noodzakelijk is voor het voldoen aan internationale natuurverplichtingen. 

3.2 Proces tot vaststelling herijking PRS en PRV 

In 2016 is de herijking van de PRS en PRV vastgesteld. De heer Van Dorresteijn heeft in dit proces een 

zienswijze ingediend, waarna Provinciale Staten zijn casus nader bekeken hebben.  Het proces tot 

vaststelling is hieronder uitgeschreven. Hierbij is specifiek alleen ingegaan hoe dit proces in de casus 

Van Dorresteijn eruit heeft gezien. Hierbij is in dit proces een statenexcursie/werkbezoek geweest 

aan de Insingerstraat 19.  

Het proces tot vaststelling van de herijking PRS en PRV ziet er als volgt uit: 

 Ontwerp PRS en PRV herijking 2016 

 Zienswijzen op basis van het Ontwerp PRS en PRV herijking 2016 

 Concept PRS en PRV herijking 2016  

 Statenexcursie 

 Hoorzittingen 

 Statenbehandeling van PRS en PRV herijking 2016 inclusief twee amendementen betreffende 

Van Dorresteijn 

 Vaststelling PRS en PRV herijking 2016  

3.3 Zienswijzen op PRS en PRV 

In de zienswijzen op het ontwerp herijking PRS/PRV is het onder andere over de regels die van 

toepassing zijn voor de heer Van Dorresteijn gegaan. In de nota van beantwoording zijn hierover 

verschillende passages opgenomen. Deze zijn terug te vinden in de bijlage. De indieners van de 

zienswijzen zijn:  

021 – J. Logtenstein mede namens 9 ondertekenaars 

041 – Natuur en milieufederatie Utrecht mede namens: Natuurmonumenten, Utrechts landschap, 

IVN Utrecht en Landschap erfgoed Utrecht 

088 – Stichting gebiedsontwikkeling Utrecht West 

098 – Gemeente Soest 

112 – Van Westreenen Adviseurs 

149 – A.G. Dorresteijn 

Op de zienswijzen van 021, 041, 098, 112 en 149 is er geen aanleiding tot aanpassing geweest. Op de 

zienswijze van 088 is er een aanpassing welke betrekking heeft op artikel 2.1 lid 2. Deze aanpassing is 

opgenomen in de concept PRS en PRV herijking 2016. 
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3.4 Statenexcursie en Hoorzittingen  

Op 14 november 2016 zijn de Statenleden op excursie/werkbezoek geweest naar verschillende 

casussen die speelden bij de herijking van de PRS en PRV. De casus van het bedrijf van de heer van 

Dorresteijn was er daar één van. De Statenleden zijn aan de Insingerstraat 19 te Soest geweest om 

zich te laten te informeren over deze casus. Hierbij heeft de heer Van Dorresteijn gesproken met de 

verschillende Statenleden en laten zien waar voor hem de problematiek ligt. Daarna heeft hij de 

Statenleden meegenomen naar de locatie aan de Peter van der Breemenweg. Vanuit verschillende 

fracties is er welwillend gereageerd op het verhaal van de heer Van Dorresteijn. 

3.5 Amendementen op 12 december  

Tijdens de behandeling van de besluitvorming over de herijking van de PRS en PRV zijn er voor de 

casus van de heer Van Dorresteijn twee amendementen ingediend. Uiteindelijk zijn deze afgewezen. 

Er is wel door gedeputeerde Van den Berg de toezegging gedaan actieve betrokken te zijn bij het 

zoeken naar oplossingsrichting, waarbij nieuwvestiging agrarisch bedrijfsperceel niet tot de 

mogelijkheden behoort. De gedeputeerde heeft expliciet benoemd dat het een inspanning betrof 

zonder dat een positief resultaat gegarandeerd kan worden. 

De twee amendementen zijn in de bijlage opgenomen.  
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4. Informele traject 

In het informele traject zijn er verschillende gesprekken en mailwisselingen geweest met de heer Van 

Dorresteijn.  

4.1 informele gesprekken met de heer Van Dorresteijn  

Op 23 januari 2016 is er een gesprek geweest tussen gedeputeerde Van de Berg en de heer Van 

Dorresteijn. Aanleiding voor het bezoek was de vergadering van de Provinciale Staten Utrecht op 12 

december 2016 waarin de verplaatsing van het veeteeltbedrijf van de heer Van Dorresteijn naar de 

Peter van den Breemerweg t.o. 1/3 als amendement (37) in stemming was gebracht. Dit 

amendement is niet aangenomen. Gedeputeerde Van de Berg heeft toegezegd om zich in te zetten 

om de verplaatsing van dit bedrijf naar een vrijkomend agrarisch bouwperceel te onderzoeken. Bij dit 

gesprek is direct door gedeputeerde Van de Berg aangegeven dat nieuwvestiging aan de Peter van 

Breemerstraat geen optie is. Dit op basis van de besluitvorming in provinciale Staten over de PRV. 

Omdat het organiseren van een bedrijfsverplaatsing en het zoeken naar een alternatieve locatie geen 

competentie van de provincie betreft, heeft Gedeputeerde Van den Berg gebiedscoöperatie O-gen 

gevraagd zich in te zetten voor de heer Van Dorresteijn.  

Op 10 februari is een gesprek geweest tussen een vertegenwoordiger van O-gen en de heer Van 

Dorresteijn. Dit was een oriënterend gesprek om duidelijk te krijgen wat de heer Van Dorresteijn 

verwacht en hoe hij hierbij ondersteund kan worden. Tevens is in dit gesprek nogmaals aangegeven 

dat nieuwvestiging aan de Peter van Breemerstraat niet mogelijk is. De intentie van het gesprek was 

om duidelijk te krijgen wat hem is beloofd, waarom de heer Van Dorresteijn de mogelijke locaties 

heeft afgewezen, hoeveel grond heeft hij in bezit en wat pacht hij en waar is hij naar op zoek bij 

verplaatsing. 

Er zijn verschillende locaties aangedragen als mogelijke optie voor verplaatsing van het agrarische 

bedrijf. De aangedragen locaties zijn door Van Dorresteijn bekeken. Deze zijn hieronder vermeld en 

met de reden waarom deze locaties niet geschikt c.q. mogelijk waren voor de heer Van Dorresteijn. 

 Peter van den Breemerweg 19: dit bouwblok is te klein. Zowel de gemeente als de provincie 

hebben aangegeven dat uitbreiding van dit bouwblok niet mogelijk is. Daardoor is de heer 

Van Dorresteijn voor deze locatie afgehaakt. 

 Peter van den Breemerweg 21: de bestemming is op dit perceel wonen, dit zal omgevormd 

moeten worden naar agrarische bestemming. De heer Van Dorresteijn geeft aan het risico 

voor wat betreft de benodigde bestemmingsplanwijziging niet te willen lopen. Er waren 

volgens de heer Van Dorresteijn geen afspraken te maken met de verkopende partij.  

 Birkstraat 109: De heer Van Dorrestein geeft aan dat hij de eigenaar van Birkstraat 109 zelf 

heeft benaderd omdat hij had vernomen dat de eigenaar zijn erf mogelijk wilde verkopen. De 

heer Van Dorresteijn kreeg van de eigenaar te horen dat hij helemaal niet wilde verkopen en 

dat de eigenaar voorlopig nog wilde blijven boeren.  
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4.2 Mail uitwisselingen met de heer Kernkamp 

Naast de gesprekken is er ook een mailuitwisseling geweest met de heer Kernkamp als 

vertegenwoordiger en adviseur van de heer Van Dorresteijn. U vindt deze mailuitwisseling integraal 

terug in bijlage 7.2 

Deze mailuitwisselingen waren weinig vruchtbaar omdat steeds werd vastgehouden aan vestiging 

tegenover Peter van den Breemerweg 1-3 ondanks dat verschillende keren werd aangegeven dat dit 

voor de provincie Utrecht geen mogelijke oplossing is omdat regelgeving het niet toestaat. Ook werd 

er steeds uitgegaan van het oprichten van een breed projectteam terwijl dit in het gesprek van 23 

januari niet ter sprake is gekomen. De mailuitwisseling bood geen duidelijkheid over de wensen van 

de heer Van Dorresteijn. Deze duidelijkheid diende tot stand te worden gebracht door gesprekken 

met de heer Van Dorresteijn .   
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5. Door de heer Van Dorresteijn genoemde opties  

De heer Van Dorresteijn heeft aangegeven weg te moeten van zijn huidige perceel. Op deze locatie 

ligt een bouwrecht voor de bouw van vier woningen wat hij heeft verkocht aan een 

projectontwikkelaar.  

5.1 Opties gegeven door de heer Van Dorresteijn  

In het gesprek van 10 februari 2017 is specifiek gevraagd wat vanuit Van Dorresteijn mogelijkheden 

zijn voor de verplaatsing van zijn agrarisch bedrijf. Hierbij gaf de heer Van Dorresteijn drie 

mogelijkheden: Verplaatsing naar Coelhorst, verplaatsen van twee agrarische bestemmingen naar de 

locatie met de veldschuur aan de Peter van den Breemerweg of gehele bedrijfsverplaatsing. Om het 

voor O-gen mogelijk te maken om bij deze zoektocht te faciliteren was afdoende informatie van de 

heer Van Dorresteijn over zijn wensen en mogelijkheden voorwaardelijk. Het gespreksverslag van 10 

februari 2017 is bijgevoegd in de bijlage. 

5.1.1 Coelhorst 

Coelhorst is eigendom van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is bezig om het landgoed 

anders in te delen en wil van de drie bestaande agrarische locaties terug naar één zodat er een 

duurzamer bedrijf kan ontstaan. Hierbij krijgen biologische agrariërs voorrang op niet-biologische 

agrariërs. De heer Van Dorresteijn beschikt op dit moment nog niet over het benodigde Skal-

certificaat. Dit certificaat is een vereiste om een biologische agrariër te zijn. 

 

Aan de hand van het gesprek van 10 februari 2017 is er contact gezocht door gedeputeerde Van den 

Berg en door O-gen met Natuurmonumenten om te onderzoeken of het mogelijk is dat de heer Van 

Dorresteijn zich zou vestigen in Coelhorst. Hieruit is gebleken dat landgoed Coelhorst subsidie heeft 

gekregen van de Provincie Utrecht. Deze subsidie is verleend onder de voorwaarde dat er meer 

natuur gerealiseerd moet worden op het landgoed. Doordat er twee agrariërs stoppen kan er op 

deze manier voldaan worden aan deze voorwaarde. De overgebleven agrariër heeft hoevepacht en 

tevens opvolgers. Er is geen zicht op dat deze agrariër op korte termijn stopt. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat er voor de heer Van Dorresteijn geen mogelijkheden zijn om zich te 

vestigen in Coelhorst. Dit is ook het geval omdat voor vestiging op Coelhorst vereist is dat de agrariër 

beschikt over de noodzakelijke certificaten om te voldoen aan het predicaat biologische landbouw. 

De heer Van Dorresteijn beschikt hier niet over. 

5.1.2 Twee agrarische bestemmingen verplaatsen naar de locatie met de veldschuur 

Twee locaties binnen de gemeente Soest gaan van agrarische bestemming naar woonbestemming. 

Dit betreft de Turfweg 5 en Peter van den Breemerweg 20. Doordat deze agrarische bestemming 

vervalt kan deze bestemming volgens de heer Van Dorrestijn verplaatst worden naar de locatie met 

de veldschuur (gelegen aan de Peter van den Breemerweg).  

Tijdens het gesprek is voor deze oplossing direct aangegeven dat dit hetzelfde is als nieuwvestiging 

en dat dit dus niet mogelijk is binnen de PRV-regels.  
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5.1.3 Gehele bedrijfsverplaatsing 

Het volledig verplaatsen van het bedrijf is ook een optie. Volgens de heer Van Dorresteijn moet deze 

oplossing moet dan wel aangedragen worden door de provincie Utrecht of de gemeente Soest. Dit 

betekent wel dat er voldoende grond voor de bedrijfsvoering beschikbaar moet zijn. Er wordt een 

zoektocht in zowel de provincie Utrecht, als de aangrenzende provincie Gelderland uitgevoerd naar 

mogelijk geschikte locaties. Wel is de informatie die de heer Van Dorresteijn bereid was te geven 

over zijn bedrijf een smalle basis voor deze zoektocht.  
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6.Verder traject 

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

bedrijfsvoering van de heer Van Dorresteijn. Om te kunnen zoeken naar alternatieve locaties is 

noodzakelijk om duidelijkheid te hebben over de financiële mogelijkheden en wensen van de heer 

Van Dorresteijn. Tot op heden is het, ondanks de gevoerde gesprekken, niet gelukt om hier van de 

heer Van Dorresteijn duidelijkheid over te verkrijgen. Daarom is de heer Veldhuizen, voormalig 

heemraad Waterschap Vallei en Veluwe en voormalig bestuurder bij diverse landbouworganisaties, 

gevraagd te bemiddelen. De heer Veldhuizen moet helderheid krijgen en samen met O-gen helpen 

met zoeken naar mogelijke locaties voor nieuwvesting van de heer Van Dorresteijn. De heer 

veldhuizen is eind april gestart met zijn werkzaamheden. 
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7. Bijlagen 

7.1 Zienswijzen op herijking PRS en PRV 

Thema Indiener Samenvatting Reactie PS Besluit PS 

PRV 2.1: 
Nieuwvestiging 

041 Er komt voldoende vrij. 
Het is dus goed dat er 
geen nieuwvestiging is 
toegestaan. 

Hiervan nemen wij kennis. 
Dit is een ondersteuning 
van ons beleid. 

Geen aanleiding tot 
aanpassing. 

PRV 2.1 
nieuwvestiging 

088 Nieuwvestiging is alleen 
mogelijk via een 
gebiedsproject. Maar deze 
mogelijkheid wordt te 
sterk beperkt door het 
tweede lid, dat er geen 
alternatieve locatie binnen 
de provincie mag zijn. Om 
N2000 en PAS-doelen te 
kunnen realiseren is er 
soms geen tijd om te 
kunnen zoeken naar of 
wachten op een 
alternatieve bestaande 
locatie. Creëer voor 
specifieke doelen meer 
mogelijkheden. 

De lijn in de H PRS is dat 
nieuwvestiging in principe 
niet is toegestaan, conform 
ook ons huidige beleid. 
Daarbij is in de H PRV de 
geldende regel voor 
nieuwvestiging 
gehandhaafd. Uit 
zienswijzen hierna blijkt dat 
binnen die regel nog steeds 
naar ruimte wordt gezocht 
om toch tot nieuwvestiging 
over te gaan, ondanks de 
vele vrijkomende percelen. 
Gezien de ondersteuning 
voor de aanpak van de 
problematiek van VAB in 
andere zienswijzen én om 
dit beleid in lijn te brengen 
met de strakke provinciale 
aanpak van leegstand voor 
kantoren en detailhandel, is 
de NvB voorgesteld de 
mogelijkheid voor 
nieuwvestiging helemaal te 
schrappen. Uit deze 
zienswijze blijft echter wel, 
dat de nieuwvestiging voor 
het realiseren van 
internationale 
natuurdoelen soms de 
enige optie is. Om die reden 
wordt een tijdelijke 
uitzondering gemaakt voor 
voldoen aan internationale 
natuurverplichtingen. 

Aanpassen H. PRV 
artikel 2.1, lid 2, als 
volgt: Een ruimtelijk 
plan bevat geen 
bestemmingen en 
regels die voorzien 
in nieuwe agrarische 
bouwpercelen, 
tenzij het gaat om 
de verplaatsing van 
een grondgebonden 
landbouwbedrijf 
voor het voldoen 
aan internationale 
natuur-
verplichtingen. Deze 
wijziging werkt ook 
door in de 
toelichting op dit 
artikelen en in 
toelichting op dit 
artikelen en in de 
tekst hierover in de 
PRS. Beiden worden 
conform de regel 
aangepast. 
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 098 De PRV biedt de 
mogelijkheid om een 
probleem binnen de kern 
op te lossen door 
verplaatsing van functies 
naar percelen buiten de 
rode contour. Een typisch 
geval is de agrariër Van 
Dorresteijn die een plek 
zoekt in de polder nu hij 
een probleem vormt in de 
kern. Een dergelijke 
verplaatsing is echter niet 
mogelijk, terwijl die 
wenselijk is. Indiener 
verzoekt aan PRV Art 2.1 
LID 2 toe te voegen dat de 
verplaatsing van een 
bedrijf ook moet kunnen 
in gevallen dat de 
bestaande locatie grote 
belemmeringen oplevert 
voor de directe 
woonomgeving en het 
bedrijf zelf ook ernstig 
wordt belemmerd in zijn 
bedrijfsvoering. 

Nieuwvestiging van 
agrarisch bedrijven is niet 
toegestaan, tenzij aan beide 
voorwaarden uit PRV 2.1 lid 
2 voldaan wordt: 
a. Verplaatsing is een 
onderdeel van integraal 
gebiedsplan en 
b. hervestiging op bestaand 
agrarisch bouwperceel is 
niet mogelijk. Er  kan op 
voorhand niet gesteld 
worden dat bij een bedrijf 
van een agrarisch bedrijf 
vanaf de rand van de 
dorpskern aan beide 
voorwaarden voldaan 
wordt. In tegenstelling tot 
wat indiener beweert, 
maakt de H PRV zo’n 
verplaatsing echter niet 
onmogelijk. Het voorstel 
wat bij de beantwoording 
van zienswijze 088 
opgenomen is gaat hier wel 
toe leiden. 

Geen aanleiding tot 
aanpassing. 

 112 Aan nieuwvestiging van 
bouwkavels voor 
agrarische bedrijven wordt 
niet meer meegewerkt. 
Volgens indiener is hier 
sprake van een voorbarige 
conclusie. Aan de 
vrijkomende agrarische 
zijn allerlei nuanceringen 
verbonden welke worden 
genegeerd. Een van de 
vragen is of de 
vrijkomende locaties wel 
de meest geschikte 
locaties zijn voor 
nieuwvestiging. 

Het is juist dat niet alle 
vrijkomende agrarische 
bedrijfslocaties geschikt 
zullen zijn voor hervestiging 
van een agrarisch bedrijf. 
Het aantal vrijkomende 
agrarische bedrijfslocaties is 
echter vele malen groter 
dan de vraag naar 
hervestigingslocaties, zodat 
er binnen de provincie 
genoeg geschikte agrarische 
bedrijfspercelen vrijkomen. 
Het is ook een taak van 
gemeenten om optimaal 
gesitueerde agrarische 
bouwpercelen voor de 
landbouw te behouden (art. 
3.7) 

Geen aanleiding tot 
aanpassing. 
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PRV 3.1 
nieuwvestiging 
in Soest 

021 Bezwaar tegen de bouw 
van een nieuw agrarisch 
bedrijf te soest om er geen 
deugdelijke economische 
beschikbaar is, het bedrijf 
ter plaatse alleen huurland 
heeft, de agrariër geen 
bedrijfsopvolger heeft, er 
in de regio  een 
toenemend probleem is 
met vrijkomende 
agrarische bebouwing en 
hij dus gebruik kan maken 
van een leegkomend 
bedrijf en de provincie 
nieuwvestging niet 
toestaat als er 
alternatieven voorhanden 
zijn. Daarnaast maakt het 
gebied deel uit van het 
open landschap van 
Eemland en bemoeilijkt dit 
historisch schieten van het 
Gilde. 

In deze zienswijze worden 
geen vragen gesteld of 
kritiek geuit op de inhoud 
van de PRS of de PRV. De 
zienswijze handelt over de 
toepassing van de PRS/PRV 
bij de aanvraag van een 
individuele 
bouwvergunning in de 
gemeente Soest. De 
inspraak procedure voor de 
PRS/PRV is niet bedoelde 
om uitspraken te doen over 
de afhandeling van 
individuele 
bouwaanvragen. 

Geen aanleiding tot 
aanpassing. 

 149 Indiener verzoekt de 
provincie bij het 
vastleggen van de 
doelstellingen de 
uitvoerbaarheid mee te 
wegen en belemmerende 
regels te vermijden. 
Indiener wil zijn bedrijf 
verplaatsen in de 
gemeente Soest. 

In deze zienswijze worden 
geen vragen gesteld of 
kritiek geuit op de inhoud 
van de PRS of de PRV. De 
zienswijze handelt over de 
toepassing van de PRS/PRV 
bij de aanvraag van een 
individuele 
bouwvergunning in de 
gemeente Soest. De 
inspraakprocedure voor de 
PRS/PRV is niet bedoeld om 
uitspraken te doen over de 
afhandeling van individuele 
bouwaanvragen. 

Geen aanleiding tot 
aanpassing. 
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7.2 Amendementen ingediend bij behandeling PRS-PRV  
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7.3 Gespreksverslag 10 februari 2017 

Aanwezig: de heer A.G.  van Dorresteijn (agrariër), mevrouw Van Dorresteijn (later aangeschoven), 

de heer G. van Dorresteijn (broer),  de heer R. te Nuijl (adviseur grondzaken gebiedscoöperatie O-

gen) en de heer P. Visser (stagiair Provincie Utrecht). 

Afwezig: de heer G. Kernkamp (de heer Van Dorresteijn heeft aangegeven dat mogelijk zijn buurman 

zou aanschuiven die hem mede adviseert maar hij is niet gekomen). 

 

Datum: 10 februari 2017 

Gevraagd is naar de agenda en de aanleiding van het gesprek. Waarbij wordt voorgesteld door Te 

Nuijl dat de Van Dorresteijn eerst aangeeft wat voor bedrijf hij heeft. Hierbij wordt info gedeeld over 

de huidige situatie wat het bedrijf heeft wat op twee locaties onderneemt waarbij de locatie aan de 

Insingerstraat een agrarisch bedrijf betreft met de benodigde vergunningen en de huisvesting voor 

het vee. Daarnaast is er de ander locatie met een veldschuur. Deze locatie is de beoogde locatie om 

verder te gaan. (Aanvulling Van Dorresteijn achteraf:  de huidige situatie is dat hier in de jaren de 

agrarische bestemming niet juist in stand is gebleven en het bouwvlak is beperkt ter grootte van de 

aanwezige schuur.)  

In de voorstelronde geeft Van Dorresteijn aan dat ze een bedrijf hebben van circa 45 hectare en 116 

GVE en 87 JVE hetgeen conform de NBwetvergunning is. Naast de op de kaart aangegeven percelen 

pachten ze ook circa 14 hectare in Baarn bij de A1. Van Dorresteijn heeft in totaal 45 hectare grond 

(pacht en eigendom). Het merendeel hiervan is pacht.  De locatie aan de Peter van den Breemerweg 

was sinds 2004 economisch eigendom en sinds 2016 ook juridisch eigendom.  

 

Te Nuijl geeft aan dat Gebiedcoöperatie O-gen opdracht heeft gekregen van Provincie Utrecht om 

contact te zoeken met de familie Van Dorresteijn om te kijken of familie Van Dorresteijn met hun 

probleem met het vinden van een vervangende locatie geholpen kan worden.  

Te Nuijl geeft aan begrepen te hebben dat  de gedeputeerde op 23 januari jl. met de familie Van 

Dorresteijn heeft gesproken en dat de gedeputeerde in dat gesprek bevestigd heeft dat 

nieuwvestiging op de locatie met de veldschuur niet mogelijk is. Van Dorresteijn vindt het ;een te 

stellige mening dat nieuw vestiging is niet mogelijk waarbij sprake is van verschil van inzicht over 

nieuw vestiging. (Aanvulling Van Dorresteijn achteraf: De veldschuur is zeker 80 jaar en heeft ooit 

een agrarische bestemming gehad welke bij de gewijzigde bestemmingsplannen waarschijnlijk 1994 

beperkt is door het niet juist opnemen in het toen gewijzigde bestemmingsplan.) Van Dorresteijn 

geeft aan dat het voor hen nog wel steeds een optie is. 

Van Dorresteijn geeft aan dat met de gedeputeerde is afgesproken er voor eind februari er een 

projectplan zou liggen waarin is beschreven hoe er binnen een half jaar tot een oplossing gekomen 
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kan worden. Er zou een projectteam worden geformeerd met provincie Utrecht, gemeente Soest, 

gebiedscoöperatie O-gen en familie Van Dorresteijn. Te Nuijl  geeft aan dat volgens hem de 

gedeputeerde geen toezegging heeft gedaan dat er een oplossing komt. 

 

Van Van Dorresteijn komt dan de vraag: 

Wat heeft  de Provincie nu precies aan te Nuijl  gevraagd ? 

Met daarop  de vervolg vraag,  Hoe is dit anders dan het werk wat al gedaan is? 

En wat kunnen wij doen om het proces te ondersteunen ? 

 

Hierop heeft Te Nuijl  geen antwoord kunnen geven. Dus na een stilte die viel heeft Te Nuijl 

geantwoord dat weet ik niet maar bevestigde dat O-gen is gevraagd om Van Dorresteijn te 

ondersteunen in het vinden van een vervangende locatie. 

Tevens wordt aan Van Dorresteijn het advies gegeven om aan een makelaar een opdracht te geven 

om in de omgeving van Soest te kijken naar mogelijke locaties voor Van Dorresteijn om zich te 

vestigen. Door Van Dorresteijn komt de reactie : wederom een van de goed bedoelde adviezen maar 

dit werk is al gedaan vanuit de provincie. (aanvulling Van Dorresteijn achteraf: ook vanuit de 

gemeente soest is deze opdrachten al gegeven in 2014 waarbij de conclusie is getrokken voor de 

rechtsgang naar de Raad van State alternatieven zijn er niet. Zie ook de aangehaalde  locatie welke 

mevrouw van Gessel afwijst in haar mail welke gevonden zou zijn in Bunschoten). Van Dorresteijn 

geeft aan dat ze zelf goed in beeld hebben wat er speelt in de gemeente. Van Dorresteijn heeft 

aangegeven dat de zoekt tocht en de kennis van het gebied volgens Van Dorresteijn bij hen  groter is 

dan dat hiervoor een makelaar wordt ingeschakeld met een zoekopdracht. Daarnaast kost het 

inschakelen van een adviseur geld. 

 

Van Dorresteijn geeft aan dat er in het verleden in opdracht van  Provincie Utrecht door makelaar 

Van der Waaij is gezocht naar vervangende locaties en dat het geen nut heeft om dit nogmaals naar 

locaties te zoeken. De heer Van Dorresteijn is gebonden aan Soest doordat zijn gronden hier ook 

liggen. Van Dorresteijn is zelf ook naar vervangende locaties wezen zoeken en heeft in het verleden 

contact gezocht met gebiedscoöperatie O-gen naar aanmelding van de Veenweg 8 te Rhenen.  

Maar gebiedscoöperatie O-gen heeft deze locatie toen afgehouden omdat ze er andere plannen mee 

hadden. Er is geen opdracht gegeven door de heer Van Dorresteijn aan een makelaar uit de regio. 

Gebiedscoöperatie heeft per brief aangegeven niets meer voor Van Dorresteijn te kunnen 

betekenen. Dus Van Dorresteijn was verrast dat O-gen nu weer zo snel contact heeft opgenomen. 

Van Dorresteijn hoopte daardoor dat er een oplossing was gevonden.  

 

Betreffende de huidige locatie van de heer Van Dorresteijn, is een overeenkomst met een 

projectontwikkelaar gesloten. Voor Van Dorresteijn is de overeenkomst bindend en alleen de 

projectontwikkelaar kan deze overeenkomst ontbinden als er voor 30 juni onvoldoende woningen 

zijn verkocht. Van Dorresteijn heeft zelf geen ontbindende voorwaarde, bijvoorbeeld het vinden van 

een vervangende locatie, in de overeenkomst  opgenomen. Van Dorresteijn is bij banken langs 

geweest maar deze wilden hem geen financiering verlenen.  

Van Dorresteijn geeft aan zijn eigen erf te hebben verkocht omdat het voor hen noodzakelijk was 

voor de financiering van een vervangende locatie. Ze bevestigen dat ze hiermee een risico lopen. 

Ze gingen ervan uit dat nieuwvestiging op de locatie met de veldschuur mogelijk zou zijn. 

Op de vraag of Van Dorresteijn een ontbindende voorwaarde heeft opgenomen is de eerste reactie 

dat dit beperkt mogelijk is. Later wordt aangegeven dat alleen de koper een ontbindende 

voorwaarde heeft als er onvoldoende bouwkavels zijn verkocht. De koper kan tot en met 30 juni 

2017 ontbinden. 
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De aangedragen locaties zijn door Van Dorresteijn bekeken. Deze zijn hieronder vermeld en met de 
reden waarom deze locaties niet geschikt cq mogelijk waren voor de heer Van Dorresteijn. 

 Peter van den Breemerweg 19: dit bouwblok is te klein. Zowel de gemeente als de provincie 

hebben aangegeven dat uitbreiding van dit bouwblok niet mogelijk is. Daardoor is familie 

Van Dorresteijn voor deze locatie afgehaakt. 

 Peter van den Breemerweg 21: de bestemming is op dit perceel wonen, dit zal omgevormd 

moeten worden naar agrarische bestemming. Van Dorresteijn geeft aan het risico voor wat 

betreft de benodigde bestemmingsplanwijziging niet te willen lopen. Er waren volgens Van 

Dorresteijn geen afspraken te maken met de verkopende partij.  

Hiervoor zijn geen afspraken gemaakt en wordt aangegeven dat er gezegd is dat het risico 
voor het omvormen voor de heer Van Dorresteijn is. Daarnaast is deze locatie inmiddels 
verkocht.  

 Birkstraat 109: Van Dorrestein geeft aan dat hij de eigenaar van Birkstraat 109 zelf heeft 

benaderd omdat hij had vernomen dat de eigenaar zijn erf mogelijk wilde verkopen. Deze tip 

heeft hij niet van de gemeente Soest gekregen. Van Dorresteijn kreeg van de eigenaar te 

horen dat hij helemaal niet wilde verkopen en dat de eigenaar voorlopig nog wilde blijven 

boeren.  

 
Van Dorresteijn geeft aan dat er volgens hem drie oplossingen zijn:  
Coelhorst 

Coelhorst is eigendom van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten bezig om het landgoed anders 

in te delen en wil van de drie bestaande agrarische locaties terug naar één zodat er een duurzamer 

bedrijf kan ontstaan. 

Te Nuijl geeft aan dat bij de inschrijving voor de grond als criteria is opgenomen dat biologische 

boeren voorrang krijgen boven niet-biologische boeren. De heer Van Dorresteijn beschikt op dit 

moment nog niet over het Skal-certificaat. Om volledig biologisch te zijn is dit certificaat een vereiste. 

Het is wel mogelijk om dit certificaat per direct aan te vragen. Dit certificaat heeft de heer Van 

Dorresteijn op dit moment nog niet aangevraagd. Te Nuijl geeft aan dat van Van Dorresteijn dat op 

het moment van belangstellingregistratie door Natuurmonumenten nog niet was en dus ook geen 

voorrang had. 

Te Nuijl heeft contact gezocht met Jan Roodhart en die geeft aan dat voor de twee vrijkomende 

locaties reeds een voorlopig koopcontract is getekend en dat Natuurmonumenten er niet vrij mee 

zijn. Van Dorresteijn vraagt of dit wel klopt. Te Nuijl geeft aan dat hij hier wel vanuit gaat. Van 

Dorresteijn vraagt of de gedeputeerde contact wil opnemen met Natuurmonumenten om dit te 

controleren. Te Nuijl stelt voor dat hij contact opneemt met de rentmeester van natuurmonumenten 

en dat contact tussen de gedeputeerde en Natuurmonumenten nog kan plaatsvinden als dit nodig 

wordt geacht. Van Dorresteijn stelt méér intiatief voor omdat al in 2016 en begin 2017 is aangegeven 

dat hij belangstelling heeft voor verplaatsing agrarisch bedrijf naar Coelhorst.  Een certificaat voor 

‘biologisch bedrijf’ kan snel worden verkregen.  

 

Twee agrarische bestemming verplaatsen naar de locatie met de veldschuur 

Van Dorresteijn geeft aan dat twee locaties (Turfweg  5 en Peter van den Breemerstraat 20) binnen 

de gemeente Soest van agrarisch naar een woonbestemming gaan. Hij stelt dat de agrarisch 

bestemmingen verplaatst kunnen worden naar zijn locatie met de veldschuur.   

Te Nuijl geeft aan dat dit voor de provincie geen oplossing is omdat dit een nieuwvestiging betekent. 

Van Dorresteijn geeft aan dat hij onder nieuwvestiging iets anders verstaat.  
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Gehele bedrijfsverplaatsing 

Van Dorresteijn geeft aan dat het hele bedrijf verplaatsen ook een optie is maar dan moet deze 

oplossing wel aangedragen worden. Deze optie zou betekenen dat hij op de nieuwe plek voldoende 

grond voor zijn bedrijfsvoering kan krijgen. 

 

Op de vraag wat er moet gebeuren als er geen oplossing bedacht kan worden geeft Van Dorresteijn 

aan dat hij dan weer zal moeten lobbyen bij de statenleden. 

 

Gemaakte afspraken: 

- Er wordt een verslag gemaakt en het concept zal worden rondgestuurd; 

- Te Nuijl zal contact opnemen met de rentmeester van Natuurmonumenten om Coelhorst 

ook met hem te bespreken. Indien mogelijk kan ook de gedeputeerde contact opnemen met 

Natuurmonumenten.  

 

Tot slot geeft Van Dorresteijn aan dat hij het gesprek als onplezierig heeft ervaren en er meer van 

had verwacht. Te Nuijl geeft aan dat het doel van het gesprek kennismaking en informatie-

uitwisseling. 

 

7.4 Mailuitwisselingen 

 

7.4.1 Mail van de heer Kernkamp  

Verzonden 6 februari 

Geachte heer van den Berg, beste Pim, 

Graag willen we u bedanken voor uw persoonlijke inzet in dit langslepende proces. Het was bijzonder 

prettig om met u en de heer Buruma de mogelijkheden, zoals u die voor u ziet, te bespreken. Naar 

aanleiding van ons gesprek en nog vóór het besproken traject van 6 maanden is opgestart wilde ik 

een paar zaken voor u uitlichten en één mogelijke optie onder uw aandacht brengen. 

• Wij spraken vrij uitgebreid over het al dan niet aanwezig zijn van vrijkomende bedrijven. Ter 

illustratie, er wordt in het buitengebied van Soest momenteel op 2 locaties agrarische percelen 

omgezet: 

o Turfweg 5 (aan de westkant van Soest) wordt een boerderij met zo'n 4-5 ha. grond omgezet 

naar een woonbestemming. Dit ligt ter inzage bij de Gemeente; 

o Peter van den Breemerweg 20 wordt 11 ha agrarische grond met stallen omgezet naar 

Natuur ter compensatie van de (geplande) rondweg van Amersfoort. 

• Gegeven het, ons inziens, ontbreken van mogelijkheden tot overname van een bestaand 

bedrijf, zijn wij niet zover om de verhuizing naar de grond t/o Peter van den Breemerweg 1 en 3 los 

te laten. We zouden dan ook graag deze optie in het te ontwikkelen projectplan meenemen. We 

zullen daarom ook bezwaar maken tegen de Last onder dwangsom van de Gemeente. 
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• Tijdens ons gesprek spraken we al over de mogelijkheid (en wenselijkheid!) van een 

verhuizing naar Coelhorst. Wij zien daar mogelijkheden, maar dan dient er wel snel gehandeld te 

worden (zie onderstaande mail): 

o Natuurmonumenten zoekt momenteel boeren die op natuurvriendelijke wijze de grond van 

Coelhorst, liefst biologisch, willen verzorgen. Zij hebben een lijst van mogelijke kandidaten gemaakt 

waar ook ons bedrijf op stond; 

o Zoals overal, is het huidige plan om de boerderij met stallen los te koppelen en deze voor 

bewoning geschikt te maken. Ongetwijfeld op economische gronden; 

o Er lijkt een 'window of opportunity' te zijn om deze boerderij met gronden niet dezelfde kant 

te laten gaan als zoveel andere opties in deze regio. 

Het verzoek is dan ook of u wellicht contact met Natuurmonumenten kunt opnemen om deze optie 

te onderzoeken. Zoals gezegd zien wij mogelijkheden: 

• De locatie ligt dicht bij Soest en de bestaande gronden van ons bedrijf 

• Ons extensieve veeteelt-bedrijf past goed bij de ambitie van Natuurmonumenten, zowel op 

het gebied van natuur als natuur-historische; koeien met kalfjes in de wei 

• De huidige bedrijfsvoering is vrij makkelijk en op korte termijn om te zetten naar volledig 

biologisch (zitten we al heel dicht tegen aan). Wij zijn absoluut bereid om dit in ons business plan 

voor de locatie uit te werken en hebben vertrouwen dat dit een juiste uitkomst kan geven. 

Hartelijke groet, 

Gerdt Kernkamp (namens André) 

 7.4.2 Mail van de heer Kernkamp 

Verzonden 14 februari 

Geachte heer van den Berg, beste Pim, 

Ondanks het feit dat we nog in de aanloop naar het projectplan zitten is er volop beweging. Zo is 

afgelopen vrijdag de heer te Nuijl langs geweest voor een eerste kennismakingsgesprek. Daarnaast is 

ook het AD langs geweest naar aanleiding van de 'Last tot dwangsom' waarover zij eerder al hadden 

geschreven. In beide gevallen proberen we, vooruitlopend op het projectplan, ze goed mogelijk weer 

te geven wat we op 23 januari met u hebben afgesproken.  

Toch lijkt het ons handig om zeker te zijn dat we dezelfde lijn volgen. Daartoe hebben we het 

bijgevoegde informatiememorandum geschreven. Mocht u daar op- of aanmerkingen op hebben, 

dan horen we het graag. Wanneer we binnenkort weer met raadsleden, wethouder of statenleden 

contact hebben is het fijn om te weten dat we geen voorstelling van zaken geven die vanuit uw 

perspectief niet klopt. 

Met vriendelijke groet, mede namens André, 

Gerdt Kernkamp 

Bijlage bij deze mail: 
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Datum: 14 februari 2017 

Informatiememorandum voor project van Dorresteijn / in handen van de heer van den Berg 

Projectbeschrijving 

Op 23 januari jl. is gedeputeerde Pim van den Berg in gezelschap van de heer Buruma langs geweest 

bij de heer van Dorresteijn op de Insingerstraat 19. Aanleiding voor dit bezoek was de vergadering 

van de Provinciale Staten Utrecht  op 12 december 2016 waarin de verplaatsing van het 

veeteeltbedrijf van van Dorresteijn naar de Peter van den Breemerweg t.o. 1/3 als amendement (37) 

in stemming was gebracht. Na een interventie van de gedeputeerde heeft het amendement het niet 

gehaald. Strekking van de interventie was dat gedeputeerde aangaf zich persoonlijk sterk te zullen 

maken om tot een oplossing te komen.  Een meerderheid van de Staten heeft aangegeven een 

periode van 6 maanden redelijk te vinden. 

 In het gesprek op 23 januari heeft gedeputeerde aangegeven een inspanningsverplichting aan te zijn 

gegaan om in 6 maanden actief te zoeken naar mogelijkheden voor verhuizing van het bedrijf van 

van Dorresteijn. De inspanningsverplichting geeft aan dat er vanuit de Provincie alles aan gedaan zal 

worden om een geschikte locatie te vinden en eventueel benodigde politieke besluitvorming in 

goede banen te leiden. Hiertoe zal gedeputeerde een project team samenstellen waarin hij naast 

Provincie, Gemeente en van Dorresteijn, ook een rol voor O-gen ziet als partij met relevante lokale 

know-how.  

Ten behoeve van de leden van het samen te stellen project team lijkt het ons zinvol een 

informatiememorandum op te stellen met de belangrijkste informatie op hoofdlijnen. Daarnaast kan 

dit levende document gebruikt worden om gezamenlijke stappen te definiëren. Hieronder vindt u 

een eerste draft. Toevoegingen en/of wijzigingen gaarne versturen aan Gerdt.kernkamp@gmail.com 

die voorlopig als penvoerder van dit document zal optreden totdat het projectteam is geformeerd. 

Informatie 

Bedrijf 

Het bedrijf van van Dorresteijn heeft de beschikking over circa 45 hectare waarop extensieve 

veeteelt wordt bedreven met 116 GVE en 87 JVE hetgeen conform de NBwetvergunning is. De grond 

is zowel in volle eigendom (ruim 6 hectare) als pacht. De locatie aan de Peter van den Breemerweg 

(met ruim 4 ha) was sinds 2004 al economisch eigendom en sinds 2016 ook juridisch eigendom. De 

bedrijfsvoering is daarmee gebonden aan Soest en omgeving. 

 

Verkoop huidige perceel aan de Insingerstraat 

In de verwachting dat de verplaatsing naar de Peter van den Breemerweg aanstaande was is er voor 

gekozen om het huidige perceel met opstallen aan de Insingerstraat te verkopen. Dit is gedaan 

omdat, bij navraag bij enkele banken, geen krediet voor de aanschaf van een nieuwe locatie kon 

worden verkregen zonder meer zekerheid over de waarde en te realiseren opbrengst van de huidige 

locatie. Inmiddels is er een getekende overeenkomst met een projectontwikkelaar die op het perceel 

woonhuizen wil realiseren. Er is een ontbindende voorwaarde voor koper in geval van tegenvallende 

voorverkoop. Deze ontbindende voorwaarde loopt 30 juni af. Het bedrijfsrisico van een verkoop 

zonder zicht op een nieuwe vestigingsplaats wordt als beheersbaar ingeschat door van Dorresteijn. 

Immers, de bedrijfsvoering gaat nu ook uit van vervoer tussen land en stal. Er kan eenvoudig een 

tijdelijke stal gehuurd worden. Het voordeel van de verkoop weegt hier ruimschoots tegen op nu de 

waarde vaststaat door een daadwerkelijk bod uit de markt (beter dan een taxatie van een makelaar). 

 

Motivatie voor de interventie van gedeputeerde van den Berg 

Gedeputeerde heeft tijdens zijn bezoek aangegeven zich persoonlijk sterk te willen maken om in zes 

mailto:Gerdt.kernkamp@gmail.com
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maanden tijd te zoeken naar een oplossing voor de ontstane politieke impasse en daarmee een 

verhuizing naar het buitengebied mogelijk te maken. Persoonlijk sterk maken, zo heeft hij uitgelegd, 

betekent een inspanningsverplichting, niet een gegarandeerd resultaat. De motivatie voor de 

interventie van gedeputeerde is als volgt (gaarne correctie vanuit de Provincie mochten wij dit 

verkeerd hebben verwoord): 

 Er ligt een positief raadsbesluit voor de verhuizing naar Peter van den Breemerweg t.o. 1/3. 

 Het is volgens de gedeputeerde echter politiek en juridisch onwenselijk om het plan van 

verhuizing naar de locatie aan de Peter van den Breemerweg t.o. 1/3 door te laten gaan: 

o Politiek omdat er in de Provincie meerdere bedrijven bestaan met een soortgelijke 

problematiek en het gevaar van (onwenselijke) precedentwerking bestaat; 

o Juridisch omdat de inschatting van gedeputeerde is dat provinciale toestemming 

kwetsbaar is voor een bezwaarprocedure bij de Raad van State. 

 Gedeputeerde wil daarom een projectteam formeren met input van Provincie, Gemeente, O-

gen en van Dorresteijn om alternatieve oplossingen te zoeken en te onderzoeken op 

haalbaarheid, waarbij de oplossing bovenstaande bezwaren moet wegnemen.  

 Van Dorresteijn heeft aangegeven dat hij graag het bestaande plan (verhuizing naar de 

locatie aan de Peter van den Breemerweg t.o. 1/3) ook opgenomen ziet worden als te 

onderzoeken mogelijkheid.  

 Er zal op korte termijn (eind februari) een projectplan gemaakt worden en gedeeld met 

betrokkenen. 

 

Zoeken naar opties 

Het is duidelijk dat wanneer een andere bestaande locatie gevonden wordt die tevens geschikt is 

voor de bedrijfsvoering van het bedrijf van van Dorresteijn, alsmede financieel haalbaar, iedereen blij 

is. Er is dan ook al veel tijd en geld door van Dorresteijn gestoken in het vinden en onderzoeken van 

alternatieve locaties. Van Dorresteijn heeft een uitstekend netwerk in Soest en omgeving en is 

meestal als één van de eersten op de hoogte van eventuele mogelijkheden (zie Birkstraat 109 

hieronder ter illustratie).  Zo zijn bijvoorbeeld de volgende locaties reeds de revue gepasseerd en 

(helaas) om verschillende redenen afgevallen: 

 Peter van den Breemerweg 19: Het bouwblok op deze locatie is te klein. Zowel de gemeente 

als de provincie hebben aangegeven dat uitbreiding van dit bouwblok niet mogelijk is, 

waardoor het onmogelijk bleek om op deze locatie een financieel gezond bedrijf te vestigen. 

 Peter van den Breemerweg 21 (inmiddels verkocht): De bestemming is op dit perceel wonen. 

Voor realisatie van een agrarisch bedrijf op locatie zou dit gewijzigd moeten worden naar 

agrarische bestemming. De bestemmingswijziging bleek niet als ontbindende voorwaarde 

opgenomen te kunnen worden in een voorlopige koopovereenkomst waardoor het 

bedrijfsrisico voor van Dorresteijn te groot was, zeker gezien de gevraagde koopsom.  

 Birkstraat 109: Van Dorrestein geeft aan dat hij de eigenaar van Birkstraat 109 zelf heeft 

benaderd nadat hij had vernomen dat de eigenaar mogelijk wilde verkopen. Illustratief voor 

het goede netwerk van van Dorresteijn is dat hij dit al had gedaan voordat een ambtenaar 

van de Gemeente Soest hem attendeerde op hetzelfde gerucht. Inmiddels had van 

Dorresteijn zelf het gerucht al weten te ontkrachten middels een gesprek met de eigenaar: 

“Hij wilde helemaal niet verkopen en is van plan voorlopig te blijven boeren”.  

 Van Dorresteijn heeft Adviesbureau van Dun ingehuurd om nog een aantal opties die 

herhaaldelijk door de politiek werden genoemd als alternatieve opties (bestaande bouw), 
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onafhankelijk te laten onderzoeken. Van Dun concludeerde dat géén van de opties haalbaar 

waren. 

 

Naast de hierboven beschreven opties is er ook nog serieus gekeken naar verder gelegen opties. De 

eisen aan deze opties zijn natuurlijk groter omdat in dat geval het totale areaal voldoende moet zijn 

voor de omvang van het bedrijf van van Dorresteijn om op extensieve wijze veeteelt te bedrijven, 

naast de benodigde opstallen. Zo is er bijvoorbeeld contact geweest met O-gen over de Veenweg 8 

te Rhenen. Bij navraag bleek echter dat dit perceel onderdeel was van een grote lokale 

ruilverkaveling en dat vestiging van een bedrijf van buiten de directe omgeving van Rhenen niet tot 

de mogelijkheden behoorde.  

 

Ook de Provincie Utrecht heeft in het verleden een opdracht verstrekt aan makelaar Van der Waaij 

om te zoeken  naar vervangende locaties. Dit heeft indertijd geen nieuwe opties opgeleverd. 

 

Gegeven bovenstaande ervaringen ziet van Dorresteijn geen meerwaarde in het inhuren van een 

makelaar uit de regio. 

 

Oplossingsrichtingen 

Gevraagd naar oplossingsrichtingen ziet van Dorresteijn er drie: 

1. Coelhorst 

2. Peter van der Breemerweg t.o. 1/3 

3. Bedrijfsverplaatsing buiten Soest 

 

Coelhorst 

Coelhorst is eigendom van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is bezig om het landgoed 

anders in te delen en wil van de drie bestaande agrarische locaties terug naar één, zodat er een 

duurzamer bedrijf kan ontstaan. De doelstellingen van Natuurmonumenten (combineren Agrarisch 

en Natuur) past goed bij het extensieve veeteeltbedrijf van van Dorresteijn. Voorlopig organiseert 

Natuurmonumenten een inschrijving voor de grond (zonder opstallen) voor de duur van 1 jaar. 

Daarnaast is als criterium opgenomen dat biologische boeren voorrang krijgen boven niet-

biologische boeren. Van Dorresteijn beschikt op dit moment nog niet over het SKAL-certificaat, maar 

het is wel mogelijk om dit certificaat op korte termijn te verkrijgen.  

 

Status: Te Nuijl heeft contact gezocht met Jan Roodhart en die geeft aan dat voor de twee 

vrijkomende locaties reeds een voorlopig koopcontract is getekend en dat Natuurmonumenten er 

niet vrij mee zijn. Daarnaast komt van Dorresteijn niet in aanmerking omdat de bedrijfsvoering (nog) 

niet SKAL-gecertificeerd is. 

 

Verzoek om actie: Gegeven dat we op zoek zijn naar een Provinciale oplossing zien we een 

mogelijkheid om Natuurmonumenten te betrekken bij het creëren van die oplossing. 

Natuurmonumenten is immers actief in de hele provincie en de Provincie is één van de 

subsidieverstrekkers van Natuurmonumenten. Wellicht kan het afzien van de opbrengst van één van 

de boerderijen op Coelhorst gecompenseerd worden elders in de Provincie. Het is onze inschatting 

dat deze mogelijkheid op een hoger niveau dient te worden onderzocht. 

 

Peter van der Breemerweg t.o. 1/3 

Het lijkt van Dorresteijn nog altijd mogelijk om de verhuizing naar Peter van der Breemerweg t.o. 1/3 

te realiseren en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de wens van gedeputeerde. De makkelijkste 

manier lijkt hiervoor om de de Gemeente Soest een partiele heziening te laten doorvoeren waarbij 
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het perceel met de bestaande bebouwing de juiste bestemming krijgt. Hierdoor is het element van 

nieuwvestiging verdwenen. 

 

Daarnaast blijkt, bijvoorbeeld uit de casus van Veenweg 8 te Rhenen, dat O-gen vaker betrokken is bij 

de uitruil van locaties waarbij bestemmingen tussen agrarisch, wonen en natuur uitgewisseld 

worden. In alle gevallen is dit lokaal maatwerk op basis van de lokale behoeften en omstandigheden. 

Dit sluit precedentwerking uit. Gegeven de omzetting van twee bestaande agrarische locaties in 

Soest (Turfweg 5 en Peter van den Breemerweg 20) naar niet-agrarische bestemmingen, vraagt van 

Dorresteijn zich af of een dergelijke constructie niet aangewend kan worden voor de Peter van der 

Breemerweg t.o. 1/3. 

 

Verzoek om actie:  

1. Kan in samenspraak met de Gemeente Soest de mogelijkheid van een partiele herziening 

onderzocht worden? 

2. Kan O-gen de haalbaarheid van een dergelijk ruilverkaveling onderzoeken met de betrokken 

partijen en een onderbouwd advies over de haalbaarheid hiervan geven?  

 

Onderdeel van deze acties dient in ieder geval te zijn of er sprake is van ‘nieuwvestiging in juridische 

zin’ wanneer een bestaande bebouwing (in casu de veldschuur) wordt uitgebouwd en wijzigt van 

bestemming. Hiermee wordt tevens tegemoetgekomen aan het verzoek van van Dorresteijn om ook 

deze mogelijkheid in het projectplan mee te nemen. 

 

Bedrijfsverplaatsing buiten Soest 

Zoals hierboven reeds vermeld staat van Dorresteijn ook open voor een bedrijfsverplaatsing buiten 

Soest. Er zijn dan wel extra eisen aan de hoeveelheid beschikbaar land om een dergelijke verhuizing 

bedrijfseconomisch haalbaar te maken. Wanneer dergelijk opties beschikbaar zijn (voor zover nog 

niet besproken,) is van Dorresteijn bereid het business plan op de betreffende locatie opnieuw door 

te rekenen. 

 

Verzoek om actie: Het netwerk van Provincie en O-gen betrekken bij het zoeken naar locaties buiten 

Soest. 

 

7.4.4 Mail van gedeputeerde Van den Berg  

Verzonden 6 maart 

Geachte heer Kernkamp, 

 Dank voor uw mail, mijn excuses dat ik er nu pas aan toekom om te reageren.  

Graag ga ik puntsgewijs in op een aantal zaken dat u noemt. Laat ik vooropstellen dat ik uw memo 

waardeer, maar vind dat deze niet helemaal recht doet aan de vele genomen stappen en de 

zienswijzen van de verschillende betrokkenen. Ik zou deze dus ook niet als basis willen hanteren voor 

het vervolgtraject. Gelukkig zijn ook zonder dit document mensen van de provincie, gemeente en O-

gen aan het werk gegaan om samen met mij de heer Van Dorresteijn te helpen. Ik begrijp dat de heer 

Roeland te Nuijl recentelijk bij de heer Van Dorresteijn langs is geweest. 

 zoals ik in ons gesprek heb aangegeven, is de Peter van den Breemerweg t.o. 1/3 geen optie, 
zowel voor de omwonenden als voor de provincie. Ik weet dat de heer Van Dorresteijn deze 
optie graag openhoudt, maar we moeten echt kijken naar andere mogelijkheden. 
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 van Natuurmonumenten begrijp ik dat zij weten dat de nood hoog is maar geen mogelijkheid 
zien bij Coelhorst.  

 er zal dus moeten worden gekeken naar een alternatieve locatie in en rond Soest. Ik ga op 
korte termijn naar O-gen om samen te kijken naar hoe we nieuwe oplossingsrichtingen 
kunnen genereren. Want zelfs al stelt uw mail mij gerust dat de verkoop van het perceel aan 
de Insingerstraat niet tot onoverkomelijke problemen zal leiden voor de heer Van Dorresteijn, 
wil ik, net als de gemeente Soest, mij inzetten zodat er zo snel mogelijk een nieuwe locatie 
wordt gevonden voor het bedrijf van de heer Van Dorresteijn.  

Met vriendelijke groet, 

 Gedeputeerde Pim van den Berg 

portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling 

7.4.5 Mail van de heer Kernkamp  

Verzonden 9 maart 

Geachte heer van den Berg, 

Ik schrik van uw reactie, omdat deze niet in de geest lijkt van ons gesprek en de opdracht die voor 

ons ligt. Maar vooral ook omdat ik het niet begrijp. 

Allereerst is er, bij mijn weten, niets in mijn verzonden mails dat “geen recht doet aan de vele 

genomen stappen en de zienswijzen van de verschillende betrokkenen”.  Ik heb getracht om de 

huidige situatie, inclusief de mogelijke oplossingsrichtingen, overzichtelijk naast elkaar te zetten. 

Blijkbaar heb ik in de formulering een openliggende zenuw geraakt. Gegeven dat we in 

gezamenlijkheid naar een oplossing streven, is het denk ik van belang dat we onderlinge persoonlijke 

gevoeligheden benoemen, bespreken en uit de wereld helpen. Ik zou dan ook graag op een geschikt 

moment nog even om de tafel zitten. 

Gevoeligheden van mijn kant zijn: 

         Tijdens ons gesprek was afgesproken dat er eind februari een projectplan zou zijn.  

         De heer te Nuijl is inderdaad langs geweest. Dit gesprek ging niet goed, mede doordat de 

heer te Nuijl niet in staat was om te vertellen wat nu precies de opdracht van de Provincie 

was. Daarnaast was hij bijzonder vooringenomen ten aanzien van de inhoud waardoor er 

nauwelijks sprake is geweest van kennismaking en open informatie-uitwisseling. 

         Inmiddels hebben wij ook met de wethouder hier gesproken. Zij deelt onze mening dat er 

binnen de gemeente Soest géén andere mogelijkheden zijn dan besproken. Gegeven dat we 

reeds 6 jaar in contact zijn met O-gen voor mogelijke alternatieve locaties, voelt de nu 

gesuggereerde route aan als een herhaling van zetten. Andere personen bij O-gen delen die 

opinie. 

         Tijdens ons gesprek heeft u gezegd dat Peter van de Breemerweg geen optie was omdat u 

geen precedentwerking wilde. Ik snap niet waarom de conclusie dan is dat “de Peter van den 

Breemerweg t.o. 1/3 geen optie”[is], zowel voor de omwonenden als voor de provincie.” Ook in de 

stukken van de Staten, inclusief alle reacties op wijziging PRV/PRS vinden wij geen 
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vergelijkbare situaties. Waarom biedt dit geen opening voor een oplossing zónder 

precedentwerking? 

         Het beroepen op omwonenden is een continue doorn in ons oog – het betreft hier één man 

die via aantoonbaar onjuiste informatie, een smadelijke campagne tegen deze 

bedrijfsverplaatsing voert om onduidelijke redenen. De gemeenteraad heeft reeds 2 maal met 

grote meerderheid besloten dat verhuizing naar dit perceel vanuit de lokale belangen de juiste 

oplossing is. Ook een meerderheid van de Statenleden wenst een oplossing. Die oplossing ligt 

bij de Provincie en, gegeven uw toezegging in de Statenvergadering, bij u.  

Wij staan nog steeds klaar om alle mogelijkheden te onderzoeken maar hebben wel behoefte aan 

meer openheid en transparantie ten aanzien van de gekozen strategie. Ik hoop dan ook op korte 

termijn weer even contact te kunnen hebben voor overleg. 

Met vriendelijke groet, 

Gerdt Kernkamp 

7.4.6 Mail van gedeputeerde Van den Berg  

Verzonden 11 april 

Geachte heer Kernkamp, 

Dank voor uw mail d.d. 9 maart, hierbij mijn reactie.   

De locatie Peter van den Breemerweg t.o. 1-3 is geen optie voor de provincie vanwege het feit dat 

nieuwvestiging van een agrarisch perceel tegen de regels van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

(PRV) ingaat. De PRV kent geen regels om hiervan af te wijken. De omzetting van een weiland naar 

een agrarisch bouwperceel valt onder nieuwvestiging en dit is vanuit de PRV niet mogelijk. Het feit 

dat er al een gebouw staat is niet relevant. Het gaat er om of er een agrarisch bouwperceel is 

gevestigd op de gronden. De PRV staat nieuwvestiging van een agrarisch bouwperceel in het landelijk 

gebied alleen toe als een agrariër moet verplaatsen omwille van het realiseren van internationale 

natuurdoelen. Daarbij zijn ook de omwonenden een belangrijke reden, waarbij ik even in het midden 

laat hoeveel omwonenden met welke reden tegen nieuwvestiging aan de Peter van den Breemerweg 

zijn. Zij zullen bij de rechter gelijk krijgen indien de regels niet goed worden toegepast. 

Ik begrijp van u dat het gesprek met de heer Te Nuijl niet goed is verlopen en dat daardoor 

onvoldoende informatie over de wensen en mogelijkheden van de heer Van Dorresteijn is gedeeld. 

Dat is jammer want die informatie is nodig om als overheid, of het nu de gemeente of de provincie is, 

te helpen bij het zoeken naar een nieuwe locatie. Ik ben daarom met O-gen gaan praten om te kijken 

hoe we de situatie anders kunnen aanvliegen. Ik wil via O-gen Dick Veldhuizen, voormalig heemraad 

Waterschap Vallei en Veluwe en voormalig bestuurder  bij diverse landbouworganisaties, vragen om 

te kijken wat hij kan doen. De heer Veldhuizen zal daarvoor contact opnemen met de heer Van 

Dorresteijn of u. Een signaal van mijn kant. Er is geen  oplossing mogelijk als dhr. Van Dorresteijn 

blijft vasthouden aan nieuwvestiging t.o. de Peter van den Breemerweg 1-3. De mogelijke locaties 

waar dhr. Van Dorresteijn naar toe kon, zijn om verschillende redenen door dhr. Van Dorresteijn 

afgewezen. Nu begint de tijd te dringen. Hij zal elders iets moeten kopen en vanuit de provincie en 

vanuit O-gen proberen we hem te helpen om mogelijkheden te vinden. Daarbij moeten de 

mogelijkheden en wensen van dhr. Van Dorresteijn open op tafel worden gelegd zodat gezocht kan 
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worden naar een nieuwe locatie. Want zoals ik vanaf ons eerste gesprek heb gezegd, de locatie t.o. 

de Peter van den Breemerweg 1-3 is geen optie. 

 Met vriendelijke groet, 

  

Gedeputeerde Pim van den Berg 

portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling 


