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Zienswijze Ontwerp l e  Partible Herziening Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie/Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) agrarisch 
bedrijf te Soest 

BETREFT 	 SBDE / advies Peter van den Breemerweg Soest 

Geacht College, 

Namens clibnte Stichting Behoud de Eemvallei, statutair gevestigd te (3742 GM) Baarn aan de 
Gondel 4 (hierna: de "Stichting"), die in deze zaak woonplaats kiest te Amsterdam, aan de Fred. 
Roeskestraat 100 (Postbus 71170, 1008 BD Amsterdam) bij Loyens & Loeff N.V., advocaten, 
belastingadviseurs en notarissen, van welk kantoor mr. J.M. Neefe en mr. W-F.E. Haagsma als 
advocaat-gemachtigden zullen optreden, bericht ik u als volgt. 

De Stichting heeft kennis genomen van de Ontwerp 1 e  Partible Herziening Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie/Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) agrarisch bedrijf te Soest (Stcrt. 
2018, nr. 33108; hierna: de "Ontwerp PRS en de "Ontwerp PRV" en gezamenlijk de 
"Ontwerpen"), die van 14 juni tot en met 25 juli 2018 ter inzage ligt. Graag maakt de Stichting 
hierbij gebruik van de mogelijkheid om over de Ontwerpen een zienswijze in te dienen. 

I. 	Inleiding en voorgeschiedenis 

1. 	De Stichting begrijpt dat GS met de op 15 mei 2018 door hen vastgestelde Ontwerpen 
beogen om in afwijking van het al jarenlang bestendige provinciale beleid en provinciale 
regels nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg te Soest 
mogelijk te maken. 

Loyens & Loeff N.V. is gevestigd te Rotterdam en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24370566. Uitsluitend Loyens & Loeff 
N.V. geldt als opdrachtnemer. Op haar dienstverlening zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid en een 
aanwijzing van de bevoegde rechter is opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via loyensloeff.com. Deze voorwaarden zijn op 1 juli 2009 gedeponeerd 
ter griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nr. 43/2009. 
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2. 	Daartoe wensen GS (onder meer) aan artikel 2.1 van de PRV een tiende lid toe te voegen 
dat luidt: 

-10. Bestaand agrarisch bedrijf'
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 
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 lnsingerstraat 19 te Soest, mits wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden en 
1. de omvang van het agrarisch bouwperceel bedraagt maximaal 1 hectare, en 
2. gebouwen inclusief maximaal den 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 kemkwaliteiten 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 kemkwaliteiten die worden genoemd in de 
onder 5 genoemde ajlage. 
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." 

3. 	De Ontwerp PRS vermeldt ter zake - buiten de aanpassing van de woorden 
"melkveehoudenj en fruitteelf' in "grondgebonden agrarische bedrijven" - de volgende 
beleidstekst: 

"Ten behoeve van de vestiging van een agrarisch bedrijf in de gemeente Soest 
staan wij, gezien de specifieke situatie, ook nieuwvestiging toe." 
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Kennelijk slaat het woord "ook" terug op de daarvoor in de beleidstekst opgenomen zin: 

"Toch kan nieuwvestiging hiervoor in de vorm van bedrijfsverplaatsing binnen de 
provincie in specifieke situaties nodig zijn voor de realisatie van internationale 
natuurdoelen." 

4. GS leggen aan de Ontwerpen onder meer ten grondslag dat het bedrijf van de Neer Van 
Dorresteijn (hierna: "Van Dorresteijn") was gevestigd aan de Insingerstraat 19 te Soest en 
werd ingeklemd door woonbebouwing. Het betreft een grondgebonden 
rundveehouderijbedrijf. Het was en is de wens van Van Dorresteijn om zijn bedrijf te 
verplaatsen naar een andere locatie. 

5. In elk geval sinds 2013 verkondigt Van Dorresteijn dat hem geen locatie te koop is 
aangeboden c.q. dat hij geen geschikte locatie - lees: een locatie die voldoet aan 
provinciale wet- en regelgeving op het gebied van (een goede) ruimtelijke ordening — voor 
zijn bedrijf heeft kunnen vinden. Met andere woorden: er zou voor Van Dorresteijn al jaren 
geen bestaand agrarisch bouwperceel beschikbaar zijn (gekomen). 

6. Om die reden is zijn oog gevallen op een perceel grond aan de Peter van den Breemerweg 
in Soest, dat niet aan provinciale wet- en regelgeving op het gebied van een goede 
ruimtelijke ordening voldoet, aangezien op dit perceel geen bouwvlak aanwezig is. Van een 
bestaand agrarisch bouwperceel is geen sprake. 

7. Op 19 december 2013 heeft de raad van de gemeente Soest het bestemmingsplan 
`Landelijk gebied' vastgesteld. 

8. 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). Een van deze aanwijzingen had betrekking op het 
perceel aan de Peter van den Breemerweg. GS overwegen daartoe: 

"De eigenaar van het huidige agrarische bedrijf aan de lnsingerstraat 19 wil dit 
bedrijf verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de Peter van den Breemerweg. Bij 
amendement heeft de raad geoordeeld dat verplaatsing van het bedrijf aan de 
lnsingerstraat 19 naar de Peter van den Breemerweg feitelijk geen nieuwe vestiging 
betreft omdat op de Peter van den Breemerweg een legaal bedrijfsgebouw, een 
veldschuur, aanwezig is. Wij kunnen ons niet vinden in deze redenering. Op de 
locatie Peter van den Breemerweg is geen bouwvlak voor een agrarisch bedrijf 
aanwezig. Feitelijk wordt er dus wel degelijk een nieuw bouwvlak ten behoeve van 
een agrarisch bedrijf mogelijk gemaakt. Nieuwvestiging van agrarische 
bouwpercelen staan wij in principe volgens artikel 4.13, lid 2 van de PRV niet toe. 
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Slechts onder specifieke voorwaarden (zoals verwoord in lid 2 onder sub a en sub 
b) is dit mogelijk. Een nieuw agrarisch bouwperceel kan worden gevestigd als het 
gaat om verplaatsing van niet-grondgebonden veehoudenj vanuit een 
extensiveringsgebied of verwevingsgebied naar een landbouwontwikkelingsgebied 
en is gebleken dat hervestiging op een bestaande agrarische bouwperceel niet 
mogelijk is. Ook is er geen sprake van verplaatsing van een grondgebonden 
landbouwbedrijf, het bedrijft betreft een veehoudenjbednjf. 

Op de eerste plaats ligt de locatie Peter van den Bremerweg niet in een 
landbouwontwikkelingsgebied. Omdat door de voortgaande schaalvergroting 
voldoende bouwkavels van stoppende bedrijven beschikbaar komen en om 
verstedelijking en aantasting van het landschap te voorkomen staan wij de 
beoogde bedrijfsverplaatsing naar de Peter van den Bremerweg niet toe. Bij 
verplaatsing van een melkveehoudenj binnen de provincie gaan wij ervan uit dat 
hervestiging doorgaans op een vnjkomend agrarisch perceel kan plaatsvinden. Het 
opnemen van een nieuw agrarisch bouwperceel voor de locatie Peter van den 
Breemerweg verwijderen wij dan ook in de regels in artikel 57.19 Wro-zone - 
wijzigingsgebied 17 en de op de verbeelding aangegeven aanduiding voor deze 
wijzigingsbevoegdheid." 

9. Het bestemmingsplan voorzag door middel van een wijzigingsbevoegdheid voor 
burgemeester en wethouders (hierna: B&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). 

10. 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 hebben hoeven 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). De Afdeling 
overweegt: 

"Ten aanzien van de vraag of hervestiging op een bestaand agrarisch bouwperceel 
mogelijk is, heeft [Van DorresteijnJ een aantal concrete percelen in de omgeving 
genoemd die hij heeft bekeken, maar die volgens hem om diverse redenen niet 
geschikt zijn. Ook de raad geeft aan dat na overleg en onderzoek is gebleken dat in 
de omgeving geen mogelijkheden zijn voor hervestiging van het bednjf aan de 
lnsingerstraat op een vnjkomend agrarisch bouwperceel. Van de zijde van het 
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college is naar voren gebracht dat uit onderzoek is gebleken dat in de regio 
regelmatig agrarische bouwpercelen vrijkomen. De omstandigheid dat momenteel 
geen geschikt perceel beschikbaar is, sluit niet uit dat dit in de toekomst wel het 
geval zal zijn. Daar heeft het college [van Gedeputeerde Staten van Utrecht] aan 
toegevoegd het bezwaarlijk te achten dat vrijkomende agrarische percelen niet 
worden benut, terwijI tegelijkertijd wel nieuwe agrarische bouwpercelen worden 
toegestaan. Naar het oordeel van de Afdeling hebben [appellant sub 4] en de raad 
niet aannemelijk gemaakt dat hervestiging op een bestaand agrarisch bouwperceel 
niet mogelijk is. Bij dit oordeel wordt betrokken dat zij op zichzelf niet hebben 
bestreden dat in de regio regelmatig agrarische bouwpercelen vnj komen. Dat deze 
percelen tot op heden niet geschikt zijn gebleken voor de gewenste 
bedrijfsverplaatsing, sluit niet uit dat dit in de (nabije) toekomst wel het geval kan 
zijn. Het college [van Gedeputeerde Staten van Utrecht] heeft ook om die reden in 
redelijkheid van de noodzaak van het geven van een reactieve aanwijzing kunnen 
uitgaan." 

en 

"De Afdeling begrijpt het betoog van [Van Dorresteijn] en de raad aldus dat het 
college (van Gedeputeerde Staten van Utrecht] een uitzondering had kunnen en 
moeten maken voor dit concrete geval omdat met de voorgenomen 
bedrijfsverplaatsing sprake zal zijn van een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit op 
de locatie aan de [lnsingerstraat 19], waar het bedrijf thans wordt geexploiteerd. 
Het college heeft ter zitting aangegeven dat het in dit geval met name van belang 
acht dat het plan voorziet in een nieuw agrarisch bouwvlak, terwijl niet is komen 
vast te staan dat hervestiging op een bestaand agrarisch bouwperceel niet mogelijk 
is. Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college [van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht] in redelijkheid doorslaggevend belang kunnen toekennen aan de 
naleving van artikel 4.13, tweede lid, van de PRV, zodat het college [van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht] geen aanleiding heeft hoeven te zien om in dit 
geval een uitzondering te maken en van het geven van een reactieve aanwijzing of 
te zien." 

11. 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 Van Dorresteijn wederom zijn wens voor bedrijfsverplaatsing naar de Peter 
van den Breemerweg kenbaar gemaakt. 

12. Vervolgens - zo begrijpt de Stichting uit de toelichting bij de Ontwerp PRV - gaven 
Provinciale Staten (hierna: "PS") aan GS de opdracht om een oplossing te zoeken voor de 
verplaatsing van het agrarische bedrijf van Van Dorresteijn. De gebiedscommissie 0-gen 
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zou opdracht hebben gekregen om te zoeken naar geschikte vrijkomende agrarische 
bouwpercelen. 

13. Naar de stelling van GS bleek toen dat er geen geschikt vrijkomende agrarisch 
bouwperceel gevonden werd en 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. 

14. Om die reden hebben de gemeente en de provincie — aldus nog steeds GS - 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 zou naar 
voren gekomen dat de nieuwvestiging van een agrarisch bouwperceel op die locatie een 
reele optie is. Daartoe zou een bestemmingsplanwijziging moeten plaatsvinden. 

15. Daarvoor moet - aldus GS - eerst een partible 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 Van Dorresteijn 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 volgens GS nu 
planologisch mogelijk worden gemaakt om het bedrijf (inclusief ben bedrijfswoning) op het 
perceel Peter van den Breemerweg te vestigen. 

16. De bedrijfsvoering op het perceel lnsingerstraat 19 te Soest is inmiddels beeindigd. Van 
Dorresteijn woont momenteel nog op dit perceel maar heeft dit inmiddels verkocht. Op het 
perceel worden nu vier woningen gebouwd, terwill het vee is ondergebracht op het perceel 
aan de Peter van den Breemerweg waarop de nieuwvestiging van het agrarisch bedrijf zou 
moeten worden gerealiseerd. 

17. B&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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IL 	Juridisch kader 

	

18. 	Artikel 4.1, eerste lid van de Wro bepaalt dat: 

"Indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijk maken, kunnen bij of krachtens provinciale verordening regels worden 
gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, van omgevingsvergunningen 
waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 2° of 3°, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening wordt afgeweken, omtrent de daarbij behorende toelichting of 
onderbouwing, alsmede omtrent de inhoud van beheersverordeningen. Daarbij kan 
worden bepaald dat een regel slechts geldt voor een daarbij aangegeven gedeelte 
van het grondgebied van de provincie. De kennisgeving van een besluit tot 
vaststelling van de verordening geschiedt tevens langs elektronische weg." 

	

19. 	Anders dan GS in de toelichting bij de Ontwerp PRV stellen, stelt artikel 4.1, eerste lid, van 
de Wro, dus niet enkel 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. 
Het betreffende provinciale belang dient het met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijk te maken. Voldaan dient derhalve te worden aan een drietal cumulatieve 
voorwaarden, namelijk dat: 

(i) provinciale belangen dat 
(ii) met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
(iii) noodzakelijk maken. 

	

20. 	GS leggen een drietal "provinciale belangen" aan de Ontwerp PRV ten grondslag, namelijk: 

(i) de verbetering van het leefklimaat van de Insingerstraat en omgeving; 
(ii) het beeindigen van veetransporten door de bebouwde kom van Soest; 
(iii) het perspectief bieden aan een bestaand levensvatbaar grondgebonden 

rundveehouderijbedrijf. 
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III. 	Zienswijze 

Formeel: ontbreken van aan de Ontwerpen ten grondslag gelegde stukken 

21. De Stichting verzoekt uw College allereerst om de in de toelichting genoemde stukken / 
onderzoeksrapporten, waarop GS zich ter onderbouwing van de Ontwerpen beroepen, aan 
haar beschikbaar te stellen. Het betreft (i) de uitkomsten van het onderzoek van de 
gebiedscommissie 0-gen naar geschikte vrijkomende agrarische bouwpercelen en (ii) de 
quickscan / het onderzoek naar de mogelijkheid 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 / 
quickscan, zou erop gericht zijn geweest om de uitvoerbaarheid van een nieuw agrarisch 
bouwperceel op de locatie Peter van den Breemerweg te kunnen toetsen. Uit de 
verkenning zou naar voren gekomen dat de nieuwvestiging van een agrarisch bouwperceel 
op die locatie een reele optie is. 

22. Na ontvangst van beide documenten, die ten onrechte niet ter inzage zijn gelegd, vult de 
Stichting haar zienswijze graag aan. 

23. Vooralsnog gaat de Stichting er vanuit dat door GS niet is aangetoond dat er geen 
bestaande agrarische bouwpercelen zijn vrijgekomen en dat de nieuwvestiging van een 
agrarisch bouwperceel op de locatie aan de Peter van den Breemerweg geen reele optie is. 

Enkel tijdverloop leidt niet tot noodzaak 

24. Allereerst vraagt de Stichting zich of wat GS er toe hebben gebracht - anders dan 
tijdverloop — om te komen tot een draai van 180 graden. 

25. In de periode van 2013 (besluitvorming omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan 
tandelijk Gebied' door de gemeenteraad van Soest tot en met de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 juni 2015 hebben GS zich 
immers op het standpunt gesteld dat nieuwvestiging aan de Peter van den Breemerweg te 
Soest in strijd met provinciale belangen is. Vanaf 2016 nemen GS plotseling en zonder 
enige motivering, anders dan dat Van Dorresteijn nog steeds nieuwvestiging wenst, een 
diametraal tegenovergesteld standpunt in. 

Geen sprake van een planologische knelsituatie; GS hanteren een doelredenering 

26. Anders dan GS stellen, is van een "planologische knelsituatie" geen sprake. Inmiddels is op 
het perceel lnsingerstraat 19 te Soest voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. 
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27. GS tonen op geen enkele wijze aan dat Van Dorresteijn zijn bedrijf niet zou kunnen 
verplaatsen naar andere geschikte locaties, met andere woorden dat nieuwvestiging aan de 
Peter van den Breemerweg de enig mogelijke optie is. 

28. Zo is het de Stichting bekend dat Van Dorresteijn bestaande agrarische percelen aan de 
Peter van den Breemerweg 19 en aan de Peter van den Breemerweg 21 heeft afgewezen. 

29. Verder bevreemdt het de Stichting dat verplaatsing van het bedrijf van Van Dorresteijn 
uitsluitend mogelijk zou zijn binnen de gemeentegrenzen van Soest. Niet aannemelijk is 
immers dat de bedrijfsvoering van Van Dorresteijn slechts levensvatbaar zou zijn bij 
verplaatsing binnen Soest en niet (ook) daarbuiten. Van Dorresteijn zou zijn bedrijf 
evengoed binnen of buiten de provincie Utrecht kunnen verplaatsen. Van een 
"planologische knelsituatie", zoals GS het noemen, is dan ook geen sprake. GS volgen hier 
slechts een doelredenering. 

Geen provinciaal belang dat nieuwvestiging met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijk maakt 

30. De Stichting is van mening dat GS op geen enkele wijze hebben aangetoond dat een 
provinciaal belang het met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maakt 
dat - in afwijking van provinciale regels - wordt voorzien in de nieuwvestiging van een 
agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg, gelegen in het Landschap Eemland. 
Laat staan, dat PS B&W van Soest middels de PRV zouden moeten dwingen om die 
ruimtelijke ontwikkeling via een bestemmingsplanprocedure mogelijk te maken. 

31. Van de door GS gestelde 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, 
was en is geen sprake. 

32. De door GS genoemde "belangen" van (i) het beeindigen van veetransporten door de 
bebouwde kom van Soest en (ii) het perspectief bieden aan een bestaand levensvatbaar 
grondgebonden rundveehouderijbedrijf vormen immers geen provinciaal belang, laat staan 
een provinciaal belang met het oog op een goede ruimtelijke ordening. Het belang onder (i) 
betreft een belang van verkeersveiligheid en het belang onder (ii) ziet op het economisch 
belang van een individuele burger, Van Dorresteijn. 

33. De verbetering van het leefklimaat van de Insingerstraat en omgeving kan ook worden 
behaald, indien Van Dorresteijn zijn bedrijf naar een bestaand agrarisch bouwperceel 
buiten de gemeentegrenzen van Soest zou verplaatsen. 
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Onuitvoerbaarheid van de in lid 10 genoemde voorwaarden 

34. 	Naar de mening van de Stichting zijn de door GS in lid 10 opgenomen voorwaarden onder 
b.4, b.5, b.6 en c. onuitvoerbaar. 

35. 	Artikel 1.8 van de PRV bepaalt ten aanzien van het onderwerp `Landschap' immers: 

"1. A/s tandschap' wordt aangewezen de gebieden Eemlandc `Gelderse Vallei', 
`Groene Hart', Rivierengebied' en `Utrechtse Heuvelrug', waarvan de 
geo-metrische plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op 
de kaart Landschap. 
2. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als landschap' bevat 
bestemmingen en regels ter bescherming van de in het plangebied voorkomende 
kernkwaliteiten, zoals genoemd in de Bijlage Kernkwaliteiten landschap. 
3. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als landschap' bevat 
qeen nieuwe bestemminqen en reqels die leiden tot een onevenrediqe aantastinq 
van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten, zoals qenoemd in de 
Bijlaqe Kernkwaliteiten landschap.  
4. De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 
`landschap' bevat een beschrijving van de in het plangebied voorkomende 
kernkwaliteiten en de wijze waarop met de bescherming van de kernkwaliteiten is 
omgegaan. 

36. 	In de bijlagen bij de Regels inzake "Kernkwaliteiten Landschap" wordt ten aanzien van het 
Landschap Eemland opgemerkt: 

"Landschap Eemland 
Voor het landschap Eemland willen we de volgende kernkwaliteiten behouden: 

1. extreme openheid; 
2.slagenverkaveling; 
3. veenweidekarakter; 
4.historie van de Zuiderzee; 
5. Grebbelinie; 
6. overgangsgebieden (bij Eemnes, Soest en Amersfoort). 

Deze kernkwaliteiten hebben in de verschillende deelgebieden van Eemland 
verschillende accenten. Een uitgebreide beschrijving en handvatten voor het 
omgaan met de kernkwaliteiten hebben we opgenomen in de Kwaliteitsgids voor de 
Utrechtse Landschappen. Zie ook: www.provincie-utrecht.nl/kwaliteitsgids.  
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Bij ontwikkelinqen in het landschap van Eemland vinden we het vooral van belanq 
dat de open ruimte behouden wordt. Dit betekent behoud van een continue open 
ruimte langs de Eem, van Randmeer tot Amersfoort. Bij ontwikkelinqen kan de 
openheid versterkt worden door verplaatsinq van bebouwinq, beqroeiinq of andere 
opqaande elementen. Nieuwe bebouwing vestigt zich bij voorkeur in randzones of 
in bestaande linten, waarbij deze laatste wel transparent moeten blUven." 
(onderstrepingen, gemachtigden) 

37. 	Blijkens artikel 5.2.1 van de PRS is het provinciaal beleid verder gericht op behoud van 
open ruimten. De PRS merkt hierover op: 

"Beleid 
Voor het landschap Eemland  willen we de volqende kemkwaliteiten behouden: 

1. extreme openheid; 
2.slagenverkaveling 
3. veenweidekarakter 
4.historie van de Zuiderzee; 
5. Grebbelinie 
6.overgangsgebieden (bij Eemnes, Soest en Amersfoort). 

Deze kemkwaliteiten hebben in de verschillende deelgebieden van Eemland 
verschillende accenten. De kemkwaliteiten zijn in de toelichting kort beschreven. 
Een uitgebreidere beschrijving en handvatten voor het omgaan met de 
kemkwaliteiten hebben we opgenomen in de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse 
Landschappen. Wij vragen gemeenten en initiatiefnemers bij ontwikkelingen 
hiervan gebruik to maken. 

Toelichting 
Het landschap Eemland maakt onderdeel uit van het interprovinciale landschap 
Arkemheen-Eemland. Eemland is een weids en open weidegebied. De openheid 
wordt begrensd door duidelijk herkenbare randen. Op het oog lijkt Eemland 
eenduidig. Agrarische, ecologische en recreatieve functies lopen er echter door 
elkaar heen. Deze functies verenigen zich met de hoge grondwaterstand die er is 
door de veenbodem, de lage ligging en kwel van de Utrechtse Heuvelrug en de 
Veluwe. Bebouwing ligt achter de randen of als eilanden in open linten in de weidse 
ruimte. Subtiele verschillen in de openheid, door beheer van het grasland, lijnen in 
het maaiveld en lage grasdijken, verrijken de beleving van het open gebied. Van 
dichtbij geven de lage dijken van Eem en Eemmeer en de open linten een geleding 
in de openheid. Gezien van een afstand worden ze onderdeel van een grotere 
open ruimte. De lijnen in het landschap staan haaks op de rivier de Eem. Het open 
lint ligt binnendijks. Buitendijks liggen erven op terpen. 
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Bij ontwikkelinqen in het landschap van Eemland vinden we het vooral van belanq 
dat de open ruimte behouden bliift. Dit betekent behoud van een continue open 
ruimte tangs de Eem, van Randmeer tot Amersfoort. Bij ontwikkelinqen kan de 
openheid versterkt worden door verplaatsinq van bebouwing, beqroeiinq of andere 
opqaande elementen. Nieuwe bebouwing vestigt zich in randzones of in bestaande 
linten, waarbij deze laatste we/ transparent moeten blijven. Nieuwe of verbeterde 
infrastructuren worden niet zichtbaar gemaakt door beplanting, verlichting of andere 
elementen indien dit voor de functie niet noodzakelijk is of anders opgelost kan 
worden." 

38. Het provinciale beleid is derhalve gericht op behoud en versterking van de kernkwaliteiten 
van het Landschap Eemland, in het bijzonder van de (extreme) openheid daarvan. De door 
GS in de Ontwerpen voorgestelde wijzingen ter facilitering van de nieuwvestiging van een 
grondgebonden agrarisch bedrijf staat daar haaks op. 

39. Het voorgaande betekent dat het voor de gemeenteraad van Soest, indien uw College de 
Ontwerpen onverhoopt ongewijzigd zou vaststellen, onmogelijk is om bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan aan de in b.4, b.5, b.6 en c. van lid 10 genoemde voorwaarden te 
voldoen. Een goede ruimtelijke inpassing is immers niet mogelijk (b.4), de kernkwaliteiten 
kunnen niet in acht worden genomen, maar worden juist aangetast (b.5), onmogelijk kan 
worden gemotiveerd dat van een onevenredig aantasting van de kernkwaliteiten van het 
Landschap Eemland geen sprake is (b.6) en de ruimtelijke onderbouwing kan per definitie 
niet inhouden dat de gemeenteraad voldoende deugdelijk motiveert dat aan voornoemde 
voorwaarden Onder b.4, b.5 en b.6 is voldaan. Er zal immers hoe dan ook sprake zijn van 
een onevenredige aantasting van de kernkwaliteiten, nu een nieuw bouwperceel van 1 
hectare in het open landschap wordt gerealiseerd. 

40. De door GS in de Ontwerpen voorgestane realisering van de nieuwvestiging van een 
agrarisch bouwperceel staat - zoals uit voorgaande blijkt — volkomen haaks op het beleid 
dat is gericht op behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het Landschap 
Eemland. GS hebben dit niet, althans onvoldoende, onderkend. 

Belangenafweging / artikel 3:4 lid 2 Awb 

41. Uit het vorengaande blijkt dat de nieuwvesting van een agrarisch bouwperceel aan de Peter 
van den Breemerweg te Soest zal leiden tot een onevenredige aantasting van de 
kernkwaliteiten van het Landschap Eemland. De Stichting meent dat - nu zij op grond van 
haar statutaire doelomschrijving opkomt voor deze kernkwaliteiten — sprake is van strijd met 
artikel 3:4 lid 2 van de Awb, indien voornoemde nieuwvestiging doorgang zou vinden. In dat 
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geval zouden de belangen van de Stichting onevenredig worden geschaad. Afwijking van 
het provinciale beleid en de provinciale regels ter zake de nieuwvestiging van agrarische 
bouwpercelen zou bovendien enkel dienen plaats te vinden ter realisering van 
internationale natuurdoelen en niet om aan die natuurdoelen afbreuk te doen. 

IV. 	Conclusie 

42. 	Gelet op het vorengaande verzoekt de Stichting uw College om de Ontwerpen, voor zover 
deze zien op het mogelijk maken van nieuwvestiging van een agrarisch bouwperceel aan 
de Peter van den Breemerweg te Soest, niet vast te stellen c.q. niet te accorderen. 

De Stichting wordt graag in de gelegenheid gesteld haar zienswijze mondeling toe te lichten. 

Hoogachtend, 
Loyens & Loeff N.V. 
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