
Wist u dat:

Agroplan binnenkort een excursie organi-
seert voor agrariërs die overwegen om hun 
bedrijf te staken, om te vormen of uit te 
breiden met nevenactiviteiten? De excur-
sie wordt georganiseerd in samenwerking 
met Boerenkans en een opdrachtgever 
van Agroplan. Op de locatie kunt u zien en 
horen hoe een agrarisch bedrijf is omge-
vormd naar multifunctioneel bedrijf met 
onder andere recreatieve functies. Heeft u 
interesse in deelname neem dan contact 
op met Agroplan.

Het functieveranderingsbeleid door 
veel gemeenten aangescherpt wordt met 
strengere eisen? Op dit moment is een 
gemeente in de Gelderse Vallei bezig met 
het vaststellen van de wijzigingen in hun 
beleid. Het ziet er naar uit dat er meer 
vierkante meters gesloopt moeten worden 
om een woning terug te kunnen bouwen. 
Heeft u plannen of ideeën voor functiever-
andering van uw locatie dan kan Agro-
plan u adviseren over de mogelijkheden 
binnen het beleid van uw gemeente.

Agroplan naast inrichtingsplannen en 
advies ook onderzoeken verzorgt?  In 
deze onderzoeken wordt aangetoond 
welke impact een ruimtelijke ingreep op 
het landschap heeft. De uitkomst van 
zo’n onafhankelijk onderzoek kan een 
belangrijke rol spelen in projecten waarbij 
de partijen van mening verschillen over 
de ruimtelijke impact van een plan of een 
ingreep. Een onderzoeksonderwerp kan 
bijvoorbeeld zijn: tast de ruimtelijke ingreep 
de openheid van een gebied aan? Links 
een aantal schetsjes uit een onderzoek.
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Update
Waardevolle particuliere initiatieven in het landschap
Zowel binnen de beroepsgroep van de landschapsarchitectuur als binnen de overheid is 
sprake van een toenemende aandacht voor particuliere initiatieven. Mede onder invloed 
van de afname van veel subsidiegelden groeien de mogelijkheden voor goede initiatie-
ven vanuit de ondernemer of de particulier zelf. De Nederlandse vereniging voor Tuin- en 
landschapsarchitecten (NVTL) had in dat kader 2011 het jaarthema ‘het particulier initiatief 
in het landschap’ meegegeven. Tijdens de afsluiting van dit jaarthema van de NVTL heeft 
Agroplan een presentatie gegeven over de transformatie van een agrarische bedrijfsloca-
tie naar een nieuwe woonlocatie, een mooi voorbeeld van een particulier initiatief in het 
landschap. 

stadslandbouw 

Tijdens de ‘dag van de stadslandbouw’ op 8 maart jongstleden werd duidelijk dat de aan-
dacht voor landbouw in het algemeen en in het bijzonder de landbouw in en rondom de 
stad toeneemt. Dit biedt kansen voor de agrarisch ondernemer. Afzetmogelijkheden van 
producten direct aan de stadsbewoners, maar ook het bieden van zorg, recreatie of zake-
lijke arrangementen in gebieden in de nabijheid van de stad. Onderzoek wijst uit dat hier 
nog veel mogelijkheden liggen. Concurrentie wordt hier wel steeds belangrijker, voor de 
ondernemer wordt het zaak zich te onderscheiden. Dit kan door de unieke kwaliteiten van 
de plek te benadrukken en zich verder te professionaliseren.   

ruilverkaveling gelderland 3,5 mln beschikbaar
Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland wil 3,5 mln euro beschikbaar stellen voor 
ruilverkavelingen en bedrijfsverplaatsingen met als doel het versterken van de concurren-
tiekracht van de Gelderse agrarische sector. Bij ruilverkaveling waarbij ook gewerkt wordt 
aan natuur en landschap worden ook de proceskosten vergoed. Bij agrarische kavelruil 
vergoedt de provincie de notaris- en kadasterkosten. 

Provinciale ruimtelijke structuurvisie utrecht
De provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht ligt van 3 april tot en met 14 mei ter inzage. 
Door het indienen van een zienswijze kunnen bewoners hun visie kenbaar maken.

voorontwerp bestemmingsplan barneveld
Tot en met 26 april ligt het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Barneveld ter in-
zage. Via de website van de gemeente en verschillende inloopdagen kunt u bekijken wat 
het nieuwe bestemmingsplan voor uw locatie gaat betekenen. De voorontwerpfase is bij 
uitstek het moment in de procedure om uw plannen kenbaar te maken bij de gemeente of 
juist om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. 

Wilt u over een van bovenstaande onderwerpen meer informatie, dan kunt u contact opne-
men met Agroplan via info@agroplan.nl of kijk op onze website www.agroplan.nl.

Mdv 2012: meer fiscaal voordeel door 
landschapsontwerp 
Sinds 1 januari 2012 is de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 6.1 
van kracht. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat het ambi-
tieniveau van het thema Bedrijf & Omgeving is verhoogd, er zijn 
meer punten te behalen. Daarnaast zijn er op het gebied van land-
schappelijke inpassing van stallen extra mogelijkheden bijgekomen 
om dit ambitieniveau te behalen.

Agroplan kan ondernemers helpen om het gestelde ambitieniveau 
te behalen. Onze geregistreerde landschapsarchitecten of -ont-
werpers maken inpassingsplannen die aan de eisen van de MDV 
voldoen. Er zijn een aantal mogelijkheden, waarbij geldt: hoe uitge-
breider het plan, hoe meer punten er te behalen zijn.

Voor bestaande stallen zijn er punten te behalen met een beplan-
tingsplan voor het erf. 

Waneer een landschappelijk ontwerp wordt gemaakt bij het plaat-
sen van een nieuwe stal kunnen meer punten behaald worden. 
Daarnaast biedt het onderdeel natuur en landschapsmaatlat een 
aantal keuzemogelijkheden voor het opstellen van een erfbeplan-
tingsplan. Hiermee kunnen extra punten behaald worden. 

Wanneer bij nieuwbouw van een stal een integraal ontwerp wordt 
gemaakt door een landschapsarchitect in samenwerking met een 
architect kan het maximum aantal punten van 50 worden behaald. 
Een uitgebreide landschapsanalyse is hier onderdeel van.

Daardat de inpassingsplannen altijd in nauwe samenwerking met 
de ondernemer worden opgesteld is behoud van de functionaliteit 
van het erf gegarandeerd.

Naast de landschappelijke inpassing ten behoeve van de MDV  
kan het ontwerp tevens worden ingezet in overleggen met de ge-
meente. Het ontwerp kan bijvoorbeeld uitkomst bieden om in ge-
bieden met een hoge ruimtelijke kwaliteit (zoals bijvoorbeeld de 
Nationale Landschappen) een nieuwe stal gerealiseerd te krijgen. 
Ook inzake een verzoek tot bouwblokvergroting of bij een aan-
vraag voor een omgevingsvergunning kan het landschapsontwerp 
ingezet worden.

Kortom: Het nieuwe ambitieniveau biedt ondernemers de mogelijk-
heid om met behulp van een uitgekiend landschapsontwerp niet 
alleen het erf te verfraaien, maar ook fiscaal voordeel te behalen. 

Project uitgelicht    Veluwe 
Functieverandering naar wonen
De opdrachtgever heeft besloten om het agrarisch bedrijf te sta-
ken en zich elders te vestigen. De vrijkomende bedrijfsgebouwen 
worden afgebroken en hiervoor zullen twee vrijstaande wonin-
gen met bijgebouwen teruggeplaatst worden. 

In juni 2010 is Agroplan in samenwerking met Rentmeesterskan-
toor Noordanus & Partners met het functieveranderingstraject ge-
start. Na goedkeuring van het schetsvoorstel door de gemeente 
is een principeverzoek opgesteld. Nadat de gemeente akkoord 
had gegeven, is gestart met de bestemmingsplanprocedure en 
alle bijbehorende onderzoeken. Eind 2011 is het bestemmings-
plan onherroepelijk geworden. 

De locatie ligt in een oude landbouwenclave temidden van 
de relatief onbebouwde Veluwe. Het perceel grenst aan een 
oude open (te houden) enk, een bouwland temidden van de 
heidegronden. Het landschap kenmerkt zich door lange rechte 
wegen, bospercelen en uitgestrekte heidevelden, de  neder-
zetting wordt gekenmerkt door kleine, onregelmatig gevormde 
percelen omzoomd met houtsingels. Om de uitstraling van een 
agrarisch erf te behouden is in het ontwerp vast gehouden aan 
de oorspronkelijke hiërarchie en compositie van gebouwen rond 
een erf. De nieuwe bebouwing refereert naar agrarische schu-
ren en is ondergeschikt aan de bestaande bedrijfswoning die als 
blikvanger fungeert.

Landschappelijke inpassing vindt plaats middels het aanvullen 
van de bomenrij aan de zuid- en westzijde en een losse haag 
aan de oostzijde. De groenstructuur van het erf wordt daarnaast 
versterkt met een kleine eikengaard, een centrale boomgroep 
en enkele solitaire bomen.

Op basis van het ‘Beleidskader functieverandering van vrijko-
mende agrarische gebouwen; Waar de stallen verdwijnen: Oude 
erven, nieuwe functies’, zijn de vrijkomende bedrijfsgebouwen 
afgebroken en de milieuvergunning is ingeleverd. In ruil hiervoor 
worden twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Inmiddels is 1 
van de 2 kavels verkocht.

Schetsplan functieverandering naar wonen

foto links: Gerealiseerde MDV stal waarvoor Agroplan het ontwerp 
voor de landschappelijke inpassing heeft gemaakt 

Studieschetsjes ten behoeve van een onderzoek naar openheid in het landschap

Wilt u meer informatie over de genoemde onderwerpen in de Update of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Agroplan.

Afmelden voor deze Update kan door een mail te sturen naar info@agroplan.nl

Agroplan regio West:
de bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt
tel: 030 - 220 38 00

barneveld
Stationsweg 60
3771 VH Barneveld
tel: 0342 - 42 52 22

Agroplan regio Oost:
apeldoorn
De Linie 580
7325 DZ Apeldoorn
tel: 055 - 357 91 14

lochem
Zutphenseweg 21
7241 KN Lochem
tel: 0573 - 29 92 99

bezoek onze website:
www.agroplan.nl
of stuur een email:
info@agroplan.nl


