
 

 

Vergroting agrarisch bouwperceel Beekseweg 58 te Wehl 

 

Het gaat hier om het vergroten van het bouwvlak met de bestemming “Agrarisch met 

waarden”. Gebleken is dat een uitbreiding van de melkrundveehouderij bedrijfseconomisch 

noodzakelijk is en een duurzame toekomstgerichte agrarische bedrijfsvoering mogelijk maakt. 

Om die reden wordt het bouwvlak vergroot.  

 

Als bijlage is het bedrijfsplan aanwezig, met het advies erop van S/A/A/B, het archeologisch 

onderzoek en een schets van het nieuwe bouwperceel. 
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Onderwerp Landbouwkundig advies inzake het vergroten van een agrarisch 
bouwperceel aan de Beekseweg 58 te Wehl t.n.v. de maatschap 
Raben - Schlief. 

Geacht college, 

Met betrekking tot uw verzoek om advies inzake bovenvermeld onderwerp, bericht ik 
u het volgende. 

De maatschap Raben - Schlief, bedrijfsvoerend aan de Beekseweg 58 te Wehl, is 
voornemens zijn bedrijfslocatie uit te breiden met bedrijfsbebouwing ten behoeve van 
de melkveehouderij. Hiervoor wordt verzocht om vergroting van het agrarisch 
bouwperceel. 

Planologische regeling 
Voor het perceel aan de Beekseweg 58 te Wehl vigeert het bestemmingsplan 
"Buitengebied 2002, Wehl, 15 e wijziging Beekseweg 58 te Wehl". Het perceel is daarin 
gelegen binnen de bestemming "Agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden" 
en beschikt over een agrarisch bouwperceel. Hierop zijn van toepassing de 
voorschriften die deel uitmaken van het bestemmingsplan "Buitengebied 2002, 
gemeente Wehl". In het geldende bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen voor de verschuiving en vergroting van een agrarisch bouwperceel. Eén 
van de voorwaarden bij deze bevoegdheid is een advies inzake de noodzaak van de 
uitbreiding voor een duurzame agrarische bedrijfsvoering. U heeft de S / A / A / B 
gevraagd hierin te adviseren. 

Bedrijfsbeschrijving 
Verzoeker, de maatschap Raben - Schlief, bestaande uit de heer T. Raben (40 jaar) 
en zijn vrouw J. Raben - Schlief (39 jaar), exploiteert aan de Beekseweg 58 te Wehl 
een melkveehouderij. Het bedrijf is in 2007 door verzoeker overgenomen van de 
wederzijdse ouders. Reeds in 2000 zijn de twee ouderlijke bedrijven samengaan op 
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onderhavige locatie. De ouders van de heer T. Raben zijn nog altijd woonachtig in de 
bedrijfswoning op de locatie. De heer en mevrouw Raben hebben 3 kinderen in de 
leeftijden 7, 5 en 3 jaar. 

De melkveehouderij heeft in 2007 ten tijde van de overname de huidige ligboxstal 
uitgebreid tot 142 ligplaatsen voor melkkoeien, droge koeien en jongvee met een 2 x 
5 visgraat melkstal. In 2011 is de oude jongveestal aangepast en uitgebreid, 
waardoor deze stal nu geschikt is voor het houden van al het jongvee. In de ligboxstal 
is daarmee nu voldoende ruimte voor het huidige aantal melkkoeien. Op het bedrijf 
zijn conform de gecombineerde opgave van 2012 aanwezig 102 melkkoeien en 71 
stuks jongvee. Dit met een melkquotum van 750.000 kilo. De koeien worden beweid. 

Op de locatie is naast de ligboxstal, jongveestal en de bedrijfswoning aanwezig, een 
tweetal loodsen en een vijftal kuilplaten (sleufsilo's) voor de opslag van voer. Tot het 
bedrijf behoort circa 50 hectare landbouwgrond, waarvan circa 38 hectare in 
eigendom en circa 12 hectare in pacht. Deze gronden zijn in gebruik als grasland 
(70%) en voor de teelt van maïs (30%). Het landwerk wordt verricht door de 
maatschap zelf, waarbij enkel voor het hakselen een loonwerker wordt ingeschakeld. 

Voornemen 
Verzoeker is voornemens de bestaande ligboxstal uit te breiden en te voorzien van 2 
melkrobots. De komst van de melkrobots is een belangrijke reden voor de uitbreiding. 
Op dit moment vergt het melken door de kleine melkstal 2,5 uur per melkbeurt. Dit is 
een zware belasting naast de andere werkzaamheden als het voeren. Gekozen wordt 
voor 2 robots waardoor de tijd flexibeler is in te delen. Mede gelet op de capaciteit 
van de robots en het feit dat een volle benutting van de robots economisch 
noodzakelijk is, zal het aantal melkkoeien toenemen tot 170 inclusief de droogstaande 
melkkoeien. Doordat er voor de robots ruimte vrij dient te blijven als wachtruimte en 
voor de sortering van de koeien, komt een deel van de huidige ligplaatsen te 
vervallen. Om deze reden dient de stal te worden verbreed. Aan de andere zijde van 
het bestaande voerpad resteert zo ruimte voor de droogstaande koeien en twee 
afkalfhokken. Voor de opslag van het extra benodigd veevoer zijn na de realisatie van 
de uitbreiding extra kuilplaten annex sleufsilo's nodig. Het de wens om deze meer 
nabij de ligboxstal te realiseren. 

De komst van de robots houdt het mogelijk om de melkveehouderij zelfstandig zonder 
vreemd personeel te kunnen voeren. Als vorm van landschappelijke compensatie is in 
overleg met uw gemeente gekozen voor de realisatie van een picknickplaats ter 
hoogte van de ligboxstal voor de langskomende fietsers en wandelaars. 

Voor het voornemen is door de maatschap zelf een bedrijfsplan opgesteld met een 
toelichting op de voorgenomen uitbreiding. De benodigde omgevingsvergunning voor 

/ ne t voornemen zal worden aangevraagd na de vergroting van het bouwvlak. 

Beleid 
Voorliggend initiatief - de uitbreiding van een bestaande agrarische onderneming -
komt neer op een vergroting van het bestaande agrarische bouwperceel. Een 
dergelijke vergroting komt veelal ter sprake wanneer de gewenste toekomstige 
bebouwing niet binnen het bestaande bouwperceel gerealiseerd kan worden, omdat 
het bouwperceel qua oppervlakte of vorm niet voldoet. Vanuit landbouwkundig oog
punt wordt beoordeeld of vergroting van het agrarisch bouwperceel noodzakelijk is. 
Hierbij wordt gekeken naar de huidige situering van de bedrijfsgebouwen en de 
bedrijfskundige, de milieutechnische en de bedrijfseconomische noodzaak om be
drijfsgebouwen buiten het bouwperceel op te richten. Ook de huidige omvang van het 
bedrijf en het bedrijfstype wordt in de beoordeling betrokken. Het standpunt is om 



vergroting van het bouwperceel slechts toe te staan, indien dit noodzakelijk is uit 
oogpunt van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. De bedrijfsgebouwen dienen 
daarbij zoveel mogelijk geconcentreerd te worden. 

Advies 
In antwoord op uw vraag of de gewenste uitbreiding noodzakelijk is voor een 
duurzame agrarische bedrijfsvoering bericht ik u na bestudering van de aangeleverde 
stukken en een bedrijfsbezoek ter plaatse het volgende. 

In de onderhavige situatie is sprake van een volwaardig agrarisch bedrijf in de vorm 
van een melkveehouderij. Om de onderneming naar de toekomst toe 
bedrijfseconomisch gezond te houden is een uitbreiding van het aantal melkkoeien en 
de ligboxstal een noodzakelijke ontwikkeling. Dit maakt tevens de aanschaf van een 
moderne melkrobots ter ontlasting van de melkwerkzaamheden mogelijk wat een 
betere bedrijfsvoering mogelijk maakt. Daarnaast is voor het grotere aantal 
melkkoeien en jongvee extra voeropslagcapaciteit noodzakelijk. 

De S / A / A / B is van oordeel dat realisatie van het voornemen tot uitbreiding van de 
ligboxstal en de realisatie van extra kuilplaten annex sleufsilo's noodzakelijk kan 
worden geacht uit oogpunt van een duurzame toekomstgerichte agrarische 
bedrijfsvoering. In de huidige situatie en in de aangeleverde schets is sprake van een 
compacte inrichting van het perceel. Gelet op de leeftijden van de heer Raben en 
mevrouw Raben - Schlief, is er verder sprake van voldoende zekerheid met 
betrekking tot de continuïteit van het bedrijf naar de toekomst. 

De S / A / A / B is derhalve van mening dat de gevraagde vergroting van het agrarisch 
bouwperceel tot een omvang van 1,25 hectare vanuit landbouwkundig oogpunt als 
noodzakelijk kan worden beschouwd. De S / A / A / B adviseert u derhalve aan onderhavig 
initiatief uw medewerking te verlenen. 

Overigens zij opgemerkt dat voorliggend positief advies andere dan landbouwkundige 
zienswijzen onverlet laat. / 

/ 

Ervan uitgaande u hiermede naar behoren te hebben geadviseerd, 

hoogachtend./ 
Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen 

Dhr. J.W Dhr. J.W. de Vos 
Secretaris S/A/A/B 


















































