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Secretariaat tel: 06-42741790 
email: info@abcommissie.nl 

 
uw email van: 29 juli 2019 
uw kenmerk:   -  
ons kenmerk: 19 064 br 

betreft: bestemmingswijziging voorste deel perceel naar wonen, afbreken van enkele 
opstallen en behoud van ondergrondse mestopslag op agrarische achterland 
aanvrager: de heer J. van der Werf  
aangaande: Middelburgseweg 6 te Reeuwijk 
adviesaanvraag ontvangen: 29 juli 2019 
 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk  
 
 
Woerden, 10 september 2019 
 
 
Geacht college,  
 
Naar aanleiding van uw verzoek om advies inzake de aanvraag van de heer J. van der Werf, 
berichten wij u het volgende.  
 
Aanvraag 
De aanvraag betreft de bestemmingswijziging naar wonen van het voorste deel van het 
perceel, het afbreken van enkele opstallen en het handhaven van de mestkelder op 
achterste deel van het perceel, gelegen aan de Middelburgseweg 6 te Reeuwijk. 
Leden van de Agrarische beoordelingscommissie hebben voornoemde locatie bezocht op 15 
augustus 2019 en met de aanvrager, de heer J. van der Werf, de aanvraag en 
bedrijfssituatie besproken.  
 
Bestemmingsplan 
Het perceel ligt binnen het plangebied van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bodegraven-
Reeuwijk’ (gemeente Bodegraven-Reeuwijk). Op het perceel rust de bestemming ‘Agrarisch 
met waarden’ met nadere aanduiding ‘grondgebonden veehouderij’. De als zodanig 
aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor:  

· de uitoefening van de grondgebonden veehouderij; 

· ter plaatse van de aanduiding 'grondgebonden veehouderijbedrijf': een 
grondgebonden veehouderijbedrijf;   

· bedrijfswoningen en de daarbij behorende voorzieningen, met dien verstande dat het 
aantal woningen per bouwvlak ten hoogste het aantal ter plaatse van de aanduiding 
'maximum aantal wooneenheden' mag bedragen, indien het aantal van '0' is 
aangeduid, is geen bedrijfswoning toegestaan (artikel 3, lid 3.1, onder a, b en j). 
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Op deze gronden mag uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd en 
gelden onder andere de volgende regels:  

· gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn uitsluitend binnen het 
bouwvlak toegestaan; 

· per bouwvlak mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van één agrarisch bedrijf 
worden gebouwd; ten aanzien van de bouw van bedrijfswoningen geldt het volgende: 

o het aantal bedrijfswoningen per bouwvlak mag ten hoogste het aantal ter 
plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' bedragen, indien 
het aantal van '0' is aangeduid, is geen bedrijfswoning toegestaan (artikel 3, 
lid 3.2, onder a en c, sub 1). 

 
In de begrippen worden de volgende definities gegeven: 
Een agrarisch bedrijf is een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in onder 
andere: grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel 
op open grond; een paardenfokkerij en een paardenhouderij worden niet aangemerkt als 
grondgebonden veehouderij. 
 
Huidige situatie 
De heer J. van der Werf (46 jaar) exploiteert als eenmanszaak een melkveehouderij. Het 
bedrijf is sinds 1973 gevestigd op de Middelburgseweg 2a.   
Op circa 800 meter afstand aan dezelfde weg ligt het perceel Middelburgseweg 6, welke 
locatie ook altijd in eigendom van de familie was. De grootvader van de aanvrager heeft hier 
vee gehouden tot het jaar 2000. Na het overlijden van zijn grootouders (in 2000 en 2014) 
hebben de aanvrager en zijn zus de locatie Middelburgseweg 6 gekocht. De aanvrager is 
eigenaar van het bedrijfsgedeelte en de stallen. Zijn zus heeft het woongedeelte in 
eigendom. 

In 2014 heeft de aanvrager een onderheide, van beton gestorte mestkelder (circa 425 m3) 
gerealiseerd, bestaande uit 4 mestgangen en voorzien van een mixerput. Deze mestkelder 
op de Middelburgseweg 6, waarvoor een vergunning is verstrekt, is zelfstandig vanaf de 
openbare weg via het eigen land te bereiken. Aanvankelijk was het de bedoeling een 
kapschuur op de mestkelder te plaatsen, maar dat is nog niet gerealiseerd. Tevens was het 
plan om achter de mestkelder een serrestal (circa 1.250 m²) voor vleesvee te bouwen, maar 
ook deze is niet gerealiseerd. 

Eén keer per jaar (in de winterperiode) wordt de mestkelder op de Middelburgseweg 6 
volgepompt met mest vanaf de locatie op nummer 2a. Dit vindt plaats via zogenaamde 
sleepslangen, waarvoor een lange slang langs de weg wordt gelegd, zodat er geen 
transportbewegingen nodig zijn. Aansluitend aan de locatie Middelburgseweg 6 beschikt de 
aanvrager over circa 15 hectare land, waarvoor verschillende beheerspakketten zijn 
afgesloten. Zo kan een aantal percelen vóór 1 april bemest worden en een aantal percelen 
kan pas worden bemest na de eerste maaisnee met uitgestelde maaidatum, vanwege de 
afgesloten beheerspakketten ten behoeve van weidevogels. 

Deze oppervlakte wordt op verschillende momenten gemaaid en bemest en de mest wordt 
dan ook op verschillende momenten op het aldaar gelegen land uitgereden. Hiervoor maakt 
de aanvrager gebruik van de eigen mesttank van 5 m3. Dit is wenselijk voor de aanvrager, 
daar het land volgens hem maar weinig draagkracht heeft. 
 
Voor de bedrijfsvoering beschikt de aanvrager over totaal 49,2 hectare grond in eigendom, 
waarvan - op het erf na - 42,9 hectare in gebruik is als grasland. Aansluitend aan het  
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bedrijfscentrum op nummer 2a ligt 25 hectare grond. 
De aanwezige veestapel bestaat uit 75 melkkoeien, 40 stuks jongvee tot 2 jaar, 40 
fokschapen en 45 overige schapen en lammeren. De jaarlijkse melkproductie bedraagt circa 
500.000 kilogram melk. 
 
Aanwezige bebouwing Middelburgseweg 2a 

· bedrijfswoning 

· melkveestal (circa 648 m² / stalcapaciteit voor 75 (melk)koeien); in gebruik voor 
melkkoeien 

· jongveestal (stalcapaciteit voor 40 stuks jongvee) annex wagenberging; in gebruik 
voor jongvee en stalling van machines 

 
Deze locatie beschikt over een mestopslagcapaciteit voor ruim 1.200 m² mest. 
 
Aanwezige bebouwing Middelburgseweg 6 conform verstrekte plattegrond 
A  woonboerderij met huisstal aaneen; woonhuis wordt bewoond, huisstal is nu niet in 
gebruik, maar wil de aanvrager bewoonbaar maken 
B  houten schuur (circa 270 m²); gedeeltelijk in gebruik voor opslag, de overige ruimte staat 
leeg; de bedoeling is deze schuur te gebruiken als opslagruimte voor de woning 
C  voormalige varkensstal (circa 183 m²); wordt afgebroken 
D  hooiberg (circa 105 m²); gedeeltelijk in gebruik voor opslag, de overige ruimte staat leeg; 
de bedoeling is de hooiberg te gebruiken als opslagruimte 
E  houten schuur (circa 104 m²); in gebruik voor stalling van machines; wordt afgebroken 
F  overkapping (circa 30 m²); in gebruik als schuilstal voor vee; wordt verplaatst en 
gesitueerd op de ondergrondse mestkelder 
G  ondergrondse mestkelder (circa 200 m² / bouwjaar 2014); blijft gehandhaafd voor de 
opslag van mest 
H  geplande serreschuur (circa 1.250 m²); is niet gerealiseerd  
 
Nieuwe situatie / reden voor de aanvraag 
De aanvrager heeft een verzoek ingediend voor het wijzigen van het voorste deel van het 
perceel Middelburgseweg 6 naar wonen en daarbij de agrarische bestemming op het 
achterland te laten handhaven. Voorts wil hij enkele opstallen afbreken en de ondergrondse 
mestkelder handhaven. Bij voorkeur zou de aanvrager alsnog de aanvankelijk geplande 
schuur (circa 200 m²) willen bouwen bovenop de mestkelder, of anders de bestaande 
schuilstal (circa 30 m²) willen verplaatsen naar de locatie op de mestkelder. Laatstgenoemde 
schuilstal is bestemd voor de schapen met jonge lammeren.    
 
Gegevens 
De gegevens in dit advies zijn gebaseerd op het door de aanvrager ingevulde ‘Formulier 
Bedrijfsgegevens’ en de informatie verkregen tijdens het bedrijfsbezoek.  
 
Vraagstelling / beoordeling 
U stelt onze commissie de volgende vragen: 
1. onze visie op deze bedrijfsontwikkeling te geven; 
2. of onze commissie de handhaving van de mestkelder noodzakelijk of wenselijk acht. 
 
Ad 1) Het realiseren van een schuur (circa 200 m²) op afstand van het bedrijfscentrum, is 
naar de mening van onze commissie niet noodzakelijk en niet doelmatig. Het zwaartepunt 
van de bedrijfsactiviteiten ligt op het bedrijfscentrum op nummer 2a. Het is het meest 
doelmatig om de benodigde bedrijfsgebouwen geconcentreerd op het bedrijfscentrum te 
realiseren.  
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Ook het realiseren van een schuilstal voor schapen met jonge lammeren op nummer 6 acht 
onze commissie niet doelmatig, niet noodzakelijk en niet wenselijk. Op het bedrijfscentrum 
op nummer 2a is reeds een stalruimte aanwezig, waar tot nu toe de schapen aflammeren. 
Aansluitend aan deze locatie ligt 25 hectare (gras)land, waarop de schapen met pasgeboren 
lammeren voor het eerst naar buiten kunnen en waar dit geleidelijk kan worden opgebouwd 
om de lammeren hieraan te laten wennen, dan wel af te harden. Tevens is hier een 
bedrijfswoning aanwezig, van waaruit er toezicht kan worden gehouden op de schapen en 
jonge lammeren. Zodra de lammeren volledig buiten kunnen blijven, zoals bij schapen 
gebruikelijk is, kunnen de lammeren alsnog naar afstandspercelen worden verplaatst.  
 
Ad 2) Als onze commissie in 2014 de op 800 meter afstand van het bedrijfscentrum 
geplande mestkelder had moeten beoordelen, was haar advies daaromtrent zonder meer 
negatief geweest. 
De mestkelder is inmiddels vergund en gerealiseerd in een uitvoering, die naar verwachting 
zeker 25 tot 30 jaar kan meegaan. Dit is gelet op de gedane investeringen uit 
bedrijfseconomisch oogpunt ook noodzakelijk en maakt het voor de aanvrager wenselijk en 
noodzakelijk om die kelder nog jarenlang te kunnen gebruiken.  
Deze kelder is indertijd gebouwd, omdat de Meststoffenwet de veehouder verplicht 
voldoende mestopslagcapaciteit te hebben om te mestproductie van 7 maanden te kunnen 
opslaan. Uit dit oogpunt is deze mestkelder ook nog steeds noodzakelijk. 
Het afbreken van de mestkelder op nummer 6 en terugbouwen van een soortgelijke opslag 
op nummer 2a zou enerzijds kapitaalsvernietiging betekenen en anderzijds opnieuw tot 
investeringen en dus lastenverzwaring leiden.  
 
Conclusie 
Het melkveebedrijf van de heer J. van der Werf wordt beoordeeld als een grondgebonden 
veehouderijbedrijf, zoals bedoeld in het bestemmingsplan. Onze commissie is van mening 
dat er ten behoeve van de in 2014 vergunde en gerealiseerde mestkelder op 
Middelburgseweg de agrarische bestemming voor dat deel van het bouwvlak weer dient te 
worden toegekend. Het huidige geschetste bouwvlak is hiervoor te ruim. Een agrarisch 
bouwvlak ter grootte van de mestkelder (circa 200 m²) en een beetje voor de toegang en 
bereikbaarheid met een trekker en tankwagen zou volstaan. Uit agrarisch oogpunt is verdere 
bebouwing op Middelburgseweg 6 niet noodzakelijk voor de agrarische bedrijfsvoering. Op 
het bedrijfscentrum op Middelburgseweg 2a beschikt de aanvrager over een agrarisch 
bouwvlak, dat daarvoor bestemd is.  
  
Hoogachtend, 
 
Stichting Agrarische Beoordelingscommissie 
Namens deze, 
 
 
 
 
 
 
 
ing. T.J.M. Broers, secretaris 
 

 


