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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 12 december 2016 hebben uw staten de Herijking PRS en PRV vastgesteld. Tijdens de bespreking 
voorafgaand aan deze vaststelling is gesproken over de positie van agrariër Van D. te Soest. Wij hebben daarbij 
aan uw staten toegezegd deze agrariër te zullen ondersteunen, in de vorm van een inspanningsverplichting, met 
het zoeken naar een oplossing voor zijn bedrijf wat door oprukkende bebouwing klem is komen te zitten. Op het 
moment van de toezegging was hiervoor geen alternatieve locatie voor handen die past binnen de door uw staten 
vastgestelde regels. 
 
Om uitvoering te geven aan de toezegging, heeft gedeputeerde Van den Berg zich in de eerste helft van 2017 
samen met de agrariër, de gemeente Soest en de gebiedscoöperatie O-gen ingezet voor het vinden van een 
alternatieve vestigingslocatie voor het betreffende agrarisch bedrijf. De agrariër wil zelf graag bouwen op het 
perceel wat hij in eigendom heeft, maar deze locatie stuit op weerstand van de omwonenden. Er zijn 
verschillende vrijkomende locaties en situaties beschouwd op hun mogelijkheden en onmogelijkheden.  
 

Omdat geen geschikte vrijkomende agrarische vestigingslocatie gevonden is, heeft de Statencommissie RGW op 
23 oktober 2017 aan ons verzocht om gezamenlijk met de gemeente Soest de mogelijkheid van nieuwvestiging 
aan de Peter v.d. Breemerweg te onderzoeken. De gemeente en de provincie hebben vervolgens begin 
december 2017 aan een adviesbureau de opdracht gegeven om een eerste ruimtelijke verkenning te doen om 
deze mogelijkheid te onderzoeken (onderzoek naar o.a. de bedrijfssituatie, de omvang van het bouwperceel, 
milieu, landschap). Uit de verkenning is naar voren gekomen dat de nieuwvestiging van een agrarisch 
bouwperceel op die locatie een reële optie is. Daartoe zou een bestemmingsplanwijziging moeten plaatsvinden. 
Daarvoor moet eerst een partiële herziening van de PRS/ PRV (Herijking 2016) door uw staten worden 
vastgesteld om strijd met het provinciale ruimtelijke beleid te voorkomen. Vanuit de omgeving is er overigens veel 
weerstand tegen de nieuwvestiging op de locatie Peter v. d. Breemerweg. 
  
Aanleiding 
De Statencommissie RGW heeft ons op 23 oktober 2017 verzocht om gezamenlijk met de gemeente Soest de 
mogelijkheid van nieuwvestiging aan de Peter v.d. Breemerweg te Soest te onderzoeken. 
 
Voorgeschiedenis 
Het bedrijf van agrariër Van D. was door uitbreiding van Soest ingesloten door woonbebouwing. De agrariër wilde 
daarom zijn agrarisch bedrijf verplaatsen naar een locatie aan de Peter v.d. Breemerweg waar hij grond in 



 

  

 

eigendom heeft. Hier ligt echter geen bestemming voor een agrarisch bouwperceel en de PRV biedt geen ruimte 
voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven in het buitengebied. De gemeente Soest heeft dit eind 2013 toch 
mogelijk proberen te maken, maar door de provincie is met een reactieve aanwijzing ingegrepen op het 
vastgestelde bestemmingsplan. In 2017 is door de provincie naar een geschikt vrijkomend agrarisch bouwperceel 
gezocht. Deze is niet gevonden. De Statencommissie RGW heeft vervolgens op 23 oktober 2017 ons verzocht 
om gezamenlijk met de gemeente Soest de mogelijkheid van nieuwvestiging aan de Peter v.d. Breemerweg te 
Soest te onderzoeken. 
 
Essentie / samenvatting: 
Nieuwvestiging van agrarische bedrijven in het buitengebied is op basis van de PRS/PRV (Herijking 2016) 
verboden, tenzij dit gebeurt vanwege internationale natuurverplichtingen. De provincie wil één uitzondering 
maken voor het agrarische bedrijf van Van D. te Soest omdat zijn bedrijf werd ingeklemd door woonbebouwing en 
omdat er na een lange en zorgvuldige zoektocht geen geschikte vrijkomende agrarisch vestigingslocatie voor het 
bedrijf is gevonden. Om dit planologisch mogelijk te maken is een herziening van de PRS/PRV (Herijking 2016) 
nodig. De ontwerp herziening moet terinzage worden gelegd zodat een ieder hierop kan reageren. In september 
2018 kunnen uw staten de partiële herziening vaststellen, waarbij de tijdens de periode van terinzagelegging 
ontvangen zienswijzen worden betrokken.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Beschikken over een PRS/PRV die nieuwvestiging van één agrarisch bedrijf aan de Peter v.d. Breemerweg te 
Soest planologisch mogelijk maakt.  
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vormt de grondslag voor de PRS. 
Artikel 4.1, eerste lid Wro vormt de grondslag van de PRV. 
 
Financiële consequenties 

Kosten die verband houden met de inhuur juridische expertise, ter inzagelegging, publicatie e.d. Deze worden 
gedekt vanuit beschikbaar budget. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De heer Van D. heeft een planologisch adviesbureau opdracht gegeven om voor hem een 
voorontwerpbestemmingsplan te maken met daarin de voorgestelde wijziging van de bestemming. Dit 
bestemmingsplan zal de procedure bij de gemeente doorlopen parallel aan de procedure voor de partiële 
herziening. T.a.v. de vaststelling van de 1

e
 partiële herziening PRS en PRV (Herijking 2016) wordt nu gekoerst op 

vaststelling door uw staten op 24 september 2018. Reden hiervoor is dat het provinciale beleidskader moet zijn 
vastgesteld op het moment dat de gemeente in de ontwerpfase belandt.  
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Bijlage 2 is een versie van de Ontwerp 1

e 
partiële herziening PRS (Herijking 2016) agrarisch bedrijf Soest waarin 

de verschillen met de PRS 2013 – 2028 (Herijking 2016) zijn weergegeven. Voor de terinzagelegging is ook een 
digitale versie gemaakt van de Ontwerp 1

e 
partiële herziening PRS en PRV (Herijking 2016) (dat is de 

rechtsgeldige versie). De ruimtelijke verbeelding is in de digitale versies te vinden. 
De digitale versies van de PRS en PRV zijn te vinden via de link http://ruimtelijkeplannenintern.provincie-
utrecht.nl/  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
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