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Aanpassing PRV (Herijking 2016) agrarisch bedrijf Soest 
 

 

Toelichting op uitzonderingsregeling 

 

Voorgeschiedenis 

1. Het bedrijf van de heer Van D. (hierna: het bedrijf) was gevestigd aan de Insingerstraat 19 te Soest 

en werd ingeklemd door woonbebouwing. Het betreft een grondgebonden rundveehouderijbedrijf. De 

wens was om dit bedrijf te verplaatsen naar een locatie aan de Peter van den Breemerweg in Soest. Op 

19 december 2013 heeft de raad van de gemeente Soest het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ 

vastgesteld. Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten (hierna: GS) bij besluit van 28 januari 2014 de 

raad een aantal reactieve aanwijzingen gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet 

ruimtelijke ordening (hierna: Wro). Eén van deze aanwijzingen had betrekking op het perceel aan de 

Peter van den Breemerweg. Het bestemmingsplan voorzag door middel van een 

wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders (hierna: B en W) in de mogelijkheid om hier 

een nieuw agrarisch bouwperceel te vestigen, hoewel niet voldaan werd aan de voorwaarden genoemd 

in artikel 4.13, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht 

(hierna: PRV), om van het verbod tot nieuwvestiging af te wijken (sinds de wijziging van de PRV op 

12 december 2016 wordt de toelaatbaarheid van agrarische activiteiten overigens niet langer geregeld 

in hoofdstuk 4 van de PRV maar in hoofdstuk 2).  

Bij uitspraak van 3 juni 2015 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(ABRvS) dat GS in redelijkheid doorslag hebben kunnen toekennen aan de naleving van artikel 4.13, 

tweede lid, van de PRV, en geen aanleiding heeft hoeven te zien om in dit geval een uitzondering te 

maken door van het geven van een reactieve aanwijzing af te zien (ABRvS 3 juni 2015, 

201402170/1/R2, ECLI:NL:RVS:2015:1760). 

In 2016 werd bij de behandeling van het voorstel tot vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013-2028 Provincie Utrecht (Herijking 2016) (hierna: PRS) en de PRV, door de heer 

Van D. wederom zijn wens voor bedrijfsverplaatsing naar de Peter van den Breemerweg kenbaar 

gemaakt. Vervolgens gaven Provinciale Staten (hierna: PS) aan GS de opdracht om een oplossing te 

zoeken voor de verplaatsing van het agrarische bedrijf van de heer Van D.. De gebiedscommissie O-

gen kreeg opdracht om te zoeken naar geschikte vrijkomende agrarische bouwpercelen. Toen bleek dat 

er geen geschikt vrijkomende agrarisch bouwperceel gevonden werd, heeft de Statencommissie 

Ruimte, Groen en Water op 23 oktober 2017 aan GS verzocht om gezamenlijk met de gemeente Soest 

de mogelijkheid van vestiging van een nieuw agrarisch bouwperceel aan de Peter van den 

Breemerweg te onderzoeken.   

Om die reden hebben de gemeente en de provincie begin december 2017 opdracht gegeven aan een 

adviesbureau om een eerste ruimtelijke verkenning te doen om de mogelijkheid te onderzoeken om op 

de locatie Peter van den Breemerweg een nieuw agrarisch bouwperceel te vestigen (onderzoek naar 

o.a. de bedrijfssituatie, de omvang van het bouwperceel, milieu, landschap). Deze verkenning, een 

quickscan, was erop gericht om de uitvoerbaarheid van een nieuw agrarisch bouwperceel op de locatie 

Peter van den Breemerweg te kunnen toetsen. 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 door PS worden vastgesteld om strijd met het provinciale ruimtelijke beleid te voorkomen. 

Om die reden wordt een uitzonderingsregel in de PRV opgenomen. De provincie wil deze 

uitzondering maken omdat het agrarische bedrijf van de heer Van D. wordt ingeklemd door 

woonbebouwing en omdat er na een lange en zorgvuldige zoektocht geen geschikt vrijkomend 

agrarisch bouwperceel voor het bedrijf is gevonden. Het moet nu planologisch mogelijk worden 

gemaakt om het bedrijf (inclusief één bedrijfswoning) op het perceel Peter van den Breemerweg te 

vestigen. De bedrijfsvoering op het perceel Insingerstraat 19 te Soest is inmiddels beëindigd. De heer 

Van D. woont momenteel nog op dit perceel maar heeft dit inmiddels verkocht. Op het perceel worden 

nu vier woningen gebouwd, terwijl het vee is ondergebracht op het perceel aan de Peter van den 

Breemerweg waarop de nieuwvestiging van het agrarisch bedrijf moet worden gerealiseerd. B en W 

van Soest hebben ten behoeve van de bouw van deze vier woningen op 28 februari 2017 een 

wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a, van de Wro vastgesteld. 
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Provinciaal belang en goede ruimtelijke ordening 

2. Artikel 4.1, eerste lid, van de Wro, stelt als voorwaarde voor het vaststellen van algemene regels 

met het oog op een goede ruimtelijke ordening, dat er sprake moet zijn van een provinciaal belang. Dat 

belang is in dit geval gelegen in de specifieke omstandigheden van het geval. Het bedrijf was op het 

voormalige perceel aan de Insingerstraat 19 in Soest ingeklemd door woonbebouwing en had op die 

locatie geen enkel toekomstperspectief. Bovendien moest het veetransport van en naar het bedrijf 

plaatsvinden door de bebouwde kom van Soest. Er was dan ook sprake van een planologische 

knelsituatie die alleen kan worden opgelost door bij gebrek aan andere geschikte vrijkomende 

agrarische bouwpercelen, vestiging van het bedrijf op het perceel aan de Peter van den Breemerweg 

planologisch mogelijk te maken. Dat kan alleen wanneer de ruimte daartoe wordt geboden in de PRV. 

De met deze oplossing gemoeide belangen – inhoudende de verbetering van het leefklimaat van de 

Insingerstraat en omgeving, het beëindigen van veetransporten door de bebouwde kom van Soest en 

het perspectief bieden aan een bestaand levensvatbaar grondgebonden rundveehouderijbedrijf – 

worden aangemerkt als provinciaal belang.  

 

Feiten 

3. Er is sprake van een bedrijf dat zich door zijn specifieke kenmerken onderscheidt van gemiddelde 

agrarische bedrijven. Om die reden wordt vestiging van het bedrijf op het perceel aan de Peter van den 

Breemerweg planologisch mogelijk gemaakt in de PRV. Voorwaarde voor de aanvaardbaarheid van 

deze vestiging is dat een gemeentelijk ruimtelijk besluit dat hierin voorziet, voldoet aan bepaalde 

cumulatief geformuleerde voorwaarden die in de regeling in de PRV zijn opgenomen. De specifieke 

bedrijfskenmerken worden benoemd in het rapport ‘Onderbouwing bedrijfsverplaatsing Insingerstraat 

19, 3766 MA Soest’ van Van Dun Advies BV, gedateerd 23 december 2015 en aangevuld op 3/27 juni 

2016 (hierna: het rapport), dat is opgesteld in opdracht van het bedrijf. In dit rapport staat onder meer 

vermeld dat: 

a. het voornemen bestaat om het grondgebonden agrarische bedrijf van de heer Van D. uit te breiden; 

b. het in de bebouwde kom van Soest op een afstand van ca. 10 meter tot het dichtstbijzijnde 

geurgevoelige object gelegen bedrijf zich op de locatie Insingerstraat niet verder kan ontwikkelen; 

c. het bedrijf op de locatie aan de Insingerstraat niet over uitbreidingsmogelijkheden beschikt 

waardoor al het vee door de bebouwde kom van Soest moet worden getransporteerd; 

d. dit geen wenselijke situatie is zodat het bedrijf een verplaatsingswens heeft naar het buitengebied 

van Soest die nog niet is ingevuld; 

e. het vleesveebedrijf gericht is op de productie van hoogwaardig rundveevlees en de particuliere 

verkoop van vleespakketten als nevenactiviteit; 

f. de meeste klanten gevestigd zijn in de gemeente Soest zodat lokale afzet erg belangrijk is voor het 

bedrijf. 

Na het uitkomen van het rapport is de bedrijfsvoering aan de Insingerstraat 19 beëindigd.   

 

4. In hoofdstuk 3 van het rapport worden de mogelijke locaties beschreven die voor de verplaatsing 

van het bedrijf in aanmerking komen. In paragraaf 3.3.4 wordt geconcludeerd dat verplaatsing naar de 

locatie aan de Peter van den Breemerweg die eigendom is van het bedrijf, de enige reële en beste optie 

is. Deze locatie heeft een oppervlakte van ca. 4,3 ha. De conclusie luidt: ‘Deze grond is in eigendom 

van de initiatiefnemer en er is voldoende grond aanwezig om een belangrijk deel van zijn vee te 

beweiden. Als de initiatiefnemer zich hier wil vestigen zal er een bouwvlak van één hectare toegekend 

moeten worden waar op dit moment een veldschuur aanwezig is. Daarnaast moet er een 

bedrijfswoning worden toegestaan’. Voorts wordt in paragraaf 5 in de laatste conclusie vastgesteld dat 

de locatie aan de Peter van den Breemerweg economisch het meest kansrijk is en voor het bedrijf de 

beste kansen biedt om in de toekomst een rendabele bedrijfsvoering voort te zetten en zich verder te 

ontwikkelen. 

 

Afweging en evenredigheid 

5.  Het provinciaal belang dat betrokken is bij de totstandkoming van deze specifieke regeling ten 

behoeve van de vestiging van het bedrijf op het perceel aan de Peter van den Breemerweg, is hiervoor 

al beschreven. Het bedrijf heeft door middel van het rapport aannemelijk gemaakt waarom er 
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aanleiding bestaat om in dit specifieke geval planologische medewerking te verlenen – in de vorm van 

een uitzonderingsregeling in de PRV – aan de vestiging op het perceel Peter van den Breemerweg.  

Door deze verplaatsing mogelijk te maken, ontstaat er in planologische zin een ‘win-win-situatie’, 

onder meer omdat er niet langer veetransport door de bebouwde kom van Soest hoeft plaats te vinden 

en een in potentie levensvatbaar agrarisch bedrijf perspectief wordt geboden. In artikel 3:4, tweede lid, 

van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige 

gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen 

doelen (het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel). Gelet op de specifieke kenmerken van het 

bedrijf, de belangen die met de vestiging van het bedrijf op de locatie Peter van den Breemerweg zijn 

gediend en de planologische ‘win-win-situatie’ die met deze vestiging wordt bereikt, zou strikte 

handhaving van het in artikel 2.1 lid 2 PRV opgenomen verbod op de vestiging van nieuwe agrarische 

bouwpercelen (tenzij het gaat om de verplaatsing van een grondgebonden landbouwbedrijf voor het 

voldoen aan internationale natuurverplichtingen) onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die met 

deze strikte handhaving gediend zijn. De uitzonderingsregeling die deze vestiging planologisch 

mogelijk maakt, strekt er dan ook toe om deze onevenredigheid te voorkomen. Met het oog op de eis 

van een goede ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 4.1 Wro – dat de juridische basis vormt van 

de PRV – kan een gemeentelijk ruimtelijk besluit dat voorziet in de vestiging van het bedrijf, alleen 

worden genomen wanneer wordt voldaan aan een aantal in de uitzonderingsregeling cumulatief 

geformuleerde voorwaarden. Gelet op de bestaande feitelijke situatie van het bedrijf, is hierbij ook een 

specifieke en restrictieve regeling voor de particuliere verkoop van vleespakketten opgenomen met 

een kwantitatieve beperking van maximaal 100 m2 van de gebouwen die hiervoor gebruikt mogen 

worden (deze norm sluit aan bij de maatvoering uit het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ voor 

vergelijkbare activiteiten) . Daarbij wordt aangegeven dat in het gemeentelijk ruimtelijk besluit andere 

vormen van detailhandel moeten worden uitgesloten. Voorts moet met het oog op de bescherming van 

het als ‘Landschap’ aangewezen gebied Eemland waarin de locatie gelegen is, bij dat ruimtelijk besluit 

het bepaalde in artikel 1.8, tweede t/m vierde lid, van de PRV, in acht worden genomen. Dat vraagt 

dus om een goede ruimtelijke onderbouwing van dat besluit. Op deze wijze wordt geborgd dat geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van de waarden en kwaliteiten die de PRV met de aanwijzing van 

dat gebied als ‘Landschap’ beoogt te beschermen. Een niet onbelangrijk gegeven hierbij is dat op het 

perceel Peter van den Breemerweg al een legale veldschuur aanwezig is en dat perceel de bestemming 

‘agrarisch met waarden’ heeft die agrarische activiteiten niet uitsluit. Om ook de daadwerkelijke 

uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing van het bedrijf juridisch te borgen, 

wordt in de uitzonderingsregeling in de PRV de voorwaarde opgenomen dat het ruimtelijk besluit dat 

voorziet in de vestiging van het bedrijf, de voorwaardelijke verplichting bevat dat deze 

landschappelijke inpassing gelijktijdig met de uitvoering van bouwwerken moet worden gerealiseerd 

en in stand moet worden gehouden. De PRV geeft de randvoorwaarden voor het gemeentelijk 

ruimtelijke besluit aan, de precieze formulering van deze voorwaardelijke verplichting is aan het 

gemeentebestuur. De voorwaardelijke verplichting is een in de jurisprudentie van de ABRvS 

geaccepteerd instrument waarmee onder meer een realiserings- en instandhoudingsverplichting kan 

worden opgelegd, mits er een directe relatie is tussen doel en middel. Aan deze voorwaarde wordt 

voldaan omdat de opgelegde uitvoeringsverplichting een direct verband heeft met het beoogde doel, 

namelijk een goede landschappelijke inpassing van het bedrijf op het perceel Peter van den 

Breemerweg.   

 

Uitzonderingregeling in PRV 

De toelaatbaarheid van agrarische activiteiten wordt geregeld in hoofdstuk 2 PRV dat betrekking heeft 

op Landelijk gebied. In artikel 2.1 leden 1 t/m 9 worden voorwaarden gesteld aan de toelaatbaarheid 

van agrarische bedrijven. Systematisch gezien ligt het voor de hand om de uitzonderingsregel als 

tiende lid in te voegen als nieuw onderdeel van artikel 2.1.  

 

Artikel 2.1 lid 10 komt als volgt te luiden: 

a. Als ‘Bestaand agrarisch bedrijf’ wordt aangewezen het gebied waarvan de 

geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op de kaart 

‘Landbouw’. 

b. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 'Bestaand agrarisch 
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bedrijf’ bevat bestemmingen en regels die voorzien in de nieuwvestiging van het grondgebonden 

agrarisch bedrijf in de vorm van een rundveehouderij dat voorheen gevestigd was aan de  

Insingerstraat 19 te Soest, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1. de omvang van het agrarisch bouwperceel bedraagt maximaal 1 hectare, en 

2. gebouwen inclusief maximaal één bedrijfswoning worden uitsluitend binnen het agrarisch 

bouwperceel toegestaan, en 

3. het ruimtelijk besluit regelt dat: (a) andere vormen van detailhandel dan de nevenactiviteit 

particuliere verkoop van vleespakketten niet zijn toegestaan, en (b) het gebruik van gebouwen voor 

deze nevenactiviteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteiten van het bedrijf met een maximum van 

100 m2, en    

4. het ruimtelijk besluit bevat de voorwaardelijke verplichting dat gelijktijdig met de uitvoering van 

bouwwerken wordt voorzien in de realisering van een goede landschappelijke inpassing met de daarbij 

behorende instandhoudingsverplichting van deze inpassing, en 

5. bij het ontwerpen van de onder 4 bedoelde landschappelijke inpassing worden de kernkwaliteiten 

die worden genoemd in de Bijlage Kernkwaliteiten landschap bij deze verordening in acht genomen, 

en 

6. gemotiveerd wordt dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de in het plangebied 

voorkomende kernkwaliteiten die worden genoemd in de onder 5 genoemde Bijlage. 

c. De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 'Bestaand agrarisch 

bedrijf’ bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat aan de onder b genoemde voorwaarden 

wordt voldaan. Een beeldkwaliteitsparagraaf maakt onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing. 


