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Mariska de Jager

Van: Dijk, Anne van <a.h.vandijk@fryslan.frl>
Verzonden: maandag 19 september 2016 15:41
Aan: Guido Klont
Onderwerp: RE: reactie op inspraak bestemmingsplan paardenhouderij

Hallo Guido, 
 
Wat ons betreft een deugdelijke motivering, er van uitgaande dat de 3ha ‘tijdelijke’ grond voldoende bestendig is, 
als onderdeel van het bedrijf. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anne van Dijk 
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Van: Guido Klont [mailto:gj.klont@achtkarspelen.nl]  
Verzonden: maandag 19 september 2016 11:00 
Aan: Dijk, Anne van 
Onderwerp: FW: reactie op inspraak bestemmingsplan paardenhouderij 
 
Goedemorgen heer Van Dijk, 
 
Naar aanleiding van uw brief van 12 juli 2016 in het kader van het vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan 
Paardenfokkerij Warreboslaan, hebben de initiatiefnemers van het plan bijgevoegde notitie aangeleverd m.b.t. de 
grondgebondenheid. 
Is deze notitie, die als onderbouwing zal dienen voor het bestemmingsplan, wat de prov. Verordening Romte betreft 
zo voldoende? 
 
De opmerking m.b.t. de Natuurbeschermingswet is al afgestemd met uw college Edwin Brouwer. 
 
 
Freonlike groetnis, 
Vriendelijke groet, 
 
Guido Klont 
juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke plannen 
  

mariska
Rechthoek
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Datum: Van: 

14 september 2016 mr. drs. D. Harmsen 

   

Aan: 

dhr. G.J. Klont  

(gemeente Achtkarspelen) 

  

   

CC: 

dhr. B. van Dellen   

   

   

Grondgebondenheid bestemmingsplan  
“Paardenhouderij Warreboslaan nabij Surhuisterveen” 
 

De familie Van Dellen (hierna: initiatiefnemer) wenst tegenover de huidige bedrijfslocatie aan de 

Warreboslaan 10 te Surhuisterveen een paardenhouderij/ -fokkerij te beginnen. Daarnaast wil men 

op de bestaande locatie aan de Warreboslaan 10 verder met het houden van rundvee (zoogkoeien  

met bijbehorende jongvee). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is ter plaatse een herzie-

ning van het geldende bestemmingsplannen noodzakelijk. Ten behoeve van de voorgenomen be-

stemmingsplanherziening wordt in deze memo het grondgebonden karakter van de voorgenomen 

ontwikkeling onderbouwd.  

 

De paardenhouderij zal worden geëxploiteerd door de heer B. van Dellen, de rundveehouderij zal 

door zijn zoon uitgeoefend worden. Er is daarbij sprake van twee aparte bedrijven. De beschikba-

re grond zal echter gemeenschappelijk worden gebruikt. 

 

1. Grondgebondenheid in Verordening Romte 

In artikel 1.35 van de Verordening Romte Fryslân 2014 (hierna: de Verordening Romte) is de vol-

gende begripsomschrijving opgenomen van een ‘grondgebonden agrarisch bedrijf’:  

 

“agrarisch bedrijf waarbij het gebruik van agrarische gronden in de omgeving van het bedrijf 

noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, in de vorm van akkerbouw, vollegronds-

tuinbouw, fruitteelt en boomteelt, grondgebonden veehouderij, en naar de aard daarmee verge-

lijkbare bedrijven.” 

 

Omdat bij zowel de paardenhouderij als de rundveehouderij sprake is van het houden van d ieren 

– en dus van een agrarisch bedrijf in de zin van artikel 1.1 van de Verordening Romte – is even-

eens de begripsomschrijving van een ‘grondgebonden veehouderij uit artikel 1.36 van belang:  

 

“een veehouderij waarbij voldoende grond in de omgeving van he t bedrijf aanwezig is om over-

wegend te voorzien in de mestafzet en het benodigde ruwvoer van de veehouderij, inclusief een 

neventak niet-grondgebonden veehouderij die wat betreft aard en schaal ondergeschikt is aan de 

grondgebonden bedrijfsvoering.” 
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In de toelichting van de Verordening Romte wordt het volgende opgemerkt over grondgebonden-

heid: 

 

“Grondgebonden wil zeggen dat er een relatie is tussen de omvang van een bedrijf en de oppe r-

vlakte grond die het bedrijf in de omgeving in beheer en onderhoud heeft . Dit betekent op grond 

van de gehanteerde begripsbepaling dat er voldoende grond bij het bedrijf moet horen voor ruw-

voervoorziening en mestafzet: het voortbrengend vermogen van de bij het bedrijf behorende 

landbouwgrond vormt de basis van het bedrijf. (…)Een veehouderij is grondgebonden wanneer 

het voor het vee benodigde ruwvoer overwegend -  d.w.z. in ieder geval meer dan de helft - af-

komstig is van de bij het bedrijf behorende  landbouwgrond.”  

 

2. Grondgebondenheid voorgenomen ontwikkeling 

Hierna wordt op basis van het beschikbare aantal hectare grond uit de Gecombineerde opgave 

van het bedrijf van initiatiefnemer voor 2016 (zie bijlage 1) en actuele normen van de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) aangetoond dat de voorgenomen ontwikkeling zowel 

qua mestafzet als ruwvoervoorziening als grondgebonden is aan te merken.  

 

a. Voorgenomen veestapel 

Initiatiefnemer wenst de volgende dieren te gaan houden: 

 de locatie van de paardenhouderij: 40 paarden;  

 Warreboslaan 10: 50 zoogkoeien, 20 stuks jongvee tot 1 jaar en 10 stuks jongvee van 1tot 

2 jaar. 

 

b. Beschikbare grond 

Op dit moment beschikt de familie Van Dellen over 17,28 hectare grond (excl. het bedrijfsperceel 

aan de Warreboslaan 10). Daarvan is een gedeelte gelegen op de locatie waar het agrarisch 

bouwvlak voor de paardenhouderij is voorzien. Dit betreft de percelen die in de Gecombineerde 

opgave zijn genummerd met ‘5’ en ‘7’. Op het beschikbare aantal hectare grond moet derhalve het 

agrarische bouwperceel van 0,50 ha in mindering worden gebracht. Er resteert dan nog 16,78 

hectare aan beschikbare grond, hetgeen voor 100% uit grasland bestaat.  

 

c. Mestafzet 

Op basis van actuele RVO-normen voor de excretie per dier per jaar, uitgedrukt in zowel fosfaat 

als stikstof (zie bijlage 2), is berekend wat de mestafzet is bij 16,78 hectare aan beschikbare 

grond. Daarbij is voor wat betreft de plaatsingsruimte (zie eveneens bijlage 2)uitgegaan van: 

 een fosfaatgebruiksnorm van 90 kilo fosfaat per jaar per hectare (categorie ‘neutraal’), 

aangezien uit bemonstering en analyse van de percelen blijkt dat ter plaatse sprake is van 

relatief gunstige fosfaattoestand van de bodem (zie bijlage 3); 

 een stikstofnorm van 250 kilo stikstof per jaar per hectare, omdat de percelen zijn gelegen 

op zandgronden in Noord-Nederland. 

 

Op basis van de actuele RVO-normen brengt de voorgenomen veestapel een fosfaatproductie met 

zich mee van 2.662 kg per jaar (zie onderstaande tabel). 
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Tabel 1: Totale fosfaatproductie in kg van voorgenomen veestapel  

 
 

Uitgaande van een totale plaatsingsruimte van 1.510 kg fosfaat per jaar op de beschikbare perce-

len (zie onderstaande tabel), kan in 56,7% van de eigen afzet in fosfaat (2.662 kg per jaar) wo r-
den voorzien. 

 

Tabel 2: Totale plaatsingsruimte fosfaat in kg op beschikbare percelen  

 
 

Op basis van de actuele RVO-normen brengt de voorgenomen veestapel een stikstofproductie met 

zich mee van 7.078 kg per jaar (zie onderstaande tabel). 

 

Tabel 3: Totale stikstofproductie in kg van voorgenomen veestapel  

 
 

Uitgaande van een totale plaatsingsruimte van 4.195 kg stikstof per jaar op de beschikbare perce-

len (zie onderstaande tabel), kan in 59,3% van de eigen afzet in stikstof (7.078 kg per jaar) wo r-

den voorzien.  

 
  

Aantal 

dieren Diersoort Productieniveau

excretie 

P2O5 

/dier/jaar

excretie 

P2O5 

totaal Totaal

40

paarden in 

opfok opfok / rijpaard 22,4 896 896

20 jongvee < 1 jr opfok 10 192 192

10 jongvee > 1 jr opfok 22 219 219

50 zoogkoeien vlees 27,1 1.355 1.355

2.662Totale P2O5 productie per jaar

Aantal ha Status Gewas

plaatsings-

ruimte Totaal

13,71 eigen Gras 90 1.234

3,07 tijdelijk gras 90 276

0 0

1.510Totaal

Aantal 

dieren Diersoort Productieniveau

excretie N 

/dier/jaar

excretie N 

totaal Totaal

40

paarden in 

opfok opfok / rijpaard 53,7 2.148 2.148

20 jongvee < opfok 22,3 446 446

10 jongvee > opfok 66,9 669 669

50 zoogkoeien vlees 76,3 3.815 3.815

7.078Totale N productie per jaar
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Tabel 4: Totale plaatsingsruimte stikstof in kg op beschikbare percelen  

 
 

Conclusie grondgebondenheid mestafzet 

In het licht van de begripsomschrijving van de Verordening Romte is er gelet op voorgaande uit-

komsten met betrekking tot de mestproductie van de voorgenomen veestapel sprake van een 

veehouderij waarbij voldoende grond in de omgeving van het bedrijf aanwezig is om voor meer 

dan 50% te voorzien in de mestafzet van de veehouderij. Initiatiefnemer kan daarmee overwe-

gend voorzien in de mestafzet en is derhalve op dit aspect als grondgebonden aan te merken.  

 

d. Ruwvoervoorziening 

Op basis van algemene ervaringscijfers van ForFarmers is in onderstaande tabel de ruwvoerbe-

hoefte opgenomen van de voorgenomen veestapel.  

 

Tabel 5: Totale ruwvoerbehoefte in kg droge stof per jaar van voorgenomen veestapel  

 
 

Uitgaande van 40 paarden, 50 zoogkoeien, 20 stuks jongvee tot 1 jaar en 10 stuks jongvee van 1 

jaar en ouder is de ruwvoerbehoefte per jaar 328.500 kg droge stof per jaar. 

 

Het bedrijf heeft de beschikking over in totaal 16,78 hectare grasland. Dit leidt tot een jaarlijkse 

opbrengst van 192.970 kg ruwvoer (zie onderstaande tabel). 

 

Tabel 6: Totale ruwvoervoorziening in kg droge stof per jaar van beschikbare percelen  

 
 

Als we uitgaan van de beschikbare percelen kan initiatiefnemer voor 58,7% in de eigen ruwvoer-

behoefte voorzien.  

Aantal ha Status Gewas

plaatsings-

ruimte Totaal

13,71 eigen Gras 250 3.428

3,07 tijdelijk gras 250 768

0 0

4.195Totaal

Aantal 

dieren Diersoort Productieniveau

Droge 

stofopname 

ruwvoer per 

dier per dag

Ruwvoer 

opname 

per dag    

(kg ds)

Ruwvoer 

opname 

per jaar

40 paarden in opfok opfok / rijpaard 8 320 116.800

20 jongvee < 1 jr opfok 3 60 21.900

10 jongvee > 1 jr opfok 7 70 25.550

50 zoogkoeien vlees 9 450 164.250

328.500Totale ds opname uit ruwvoer

Aantal ha Status Gewas

Opbrengst 

per ha     

(kg ds)

Totale 

opbrengst

13,71 0 Gras 11.500 157.665

3,07 0 gras 11.500 35.305

0 0 Mais 15.000 0

192.970Totaal
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Conclusie grondgebondenheid ruwvoervoorziening 

In het licht van de begripsomschrijving van de Verordening Romte is er gelet op voorgaande uit-

komsten met betrekking tot de ruwvoerbehoefte van de voorgenomen veestapel sprake van een 

veehouderij waarbij voldoende grond in de omgeving van het bedrijf aanwezig is om voor meer 

dan 50% te voorzien in de ruwvoervoorziening van de veehouderij. Initiatiefnemer kan daarmee 

overwegend voorzien in de ruwvoervoorziening en is derhalve op dit aspect als grondgebonden 

aan te merken. 
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Bijlage 1: Gecombineerde opgave 2016, Regelingen grondgebonden 
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Bijlage 2: RVO-normen excretie per dier per jaar 
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Bijlage 3: Resultaten bemonstering en analyse gronden 
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