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Korte omschrijving beleidsregel 
 
De beleidsregel ‘Plussenbeleid Doetinchem 2019’ is de gemeentelijke uitwerking van de 
mogelijkheid die de provincie Gelderland heeft opgenomen in de Omgevingsverordening 
om niet-grondgebonden veehouderijbedrijven ontwikkelingsruimte te geven. De 
gemeente wil hiermee een duurzame ontwikkeling bevorderen van deze 
veehouderijbedrijven. 
Met de beleidsregel wordt een uitbreiding van een niet-grondgebonden 
veehouderijbedrijf, die op basis van een goede ruimtelijke ordening mogelijk is, alleen 
toegestaan als ook een extra (bovenwettelijke) investering gedaan wordt ter verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. 
 
 

Gevolgde procedure 
 
Vanaf 7 februari 2019 heeft de ontwerpbeleidsregel zes weken ter visie gelegen (t/m 20 
maart 2019). Gedurende deze periode kon iedereen een inspraakreactie geven. Er zijn 
twee reacties ingediend. 
 
 

Ontvangen inspraakreacties 
 
Deze nota geeft een samenvatting van de ontvangen inspraakreacties en de gemeentelijke 
reactie daarop.  
 
De volgende inspraakreacties zijn ingediend en ontvangen binnen de termijn: 

1. [briefschrijver 1]; 
gedateerd op 11 maart 2019, ontvangen op 11 maart 2019, berichtnummer 
1198949 

2. [briefschrijver 2]; 
[cliënt 1]; 
gedateerd op 18 maart 2019, ontvangen op 20 maart 2019, berichtnummer 
1201888 

 
Deze inspraakreacties zijn in de nota puntsgewijs samengevat, per punt is een kader 
aangebracht, en is deze voorzien van een reactie van de gemeente. 
In deze nota worden de briefschrijvers niet met de naam aangehaald, maar als 
‘briefschrijver’. En de eventuele cliënten als ‘cliënt’. 
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Samenvatting van en reactie op de inspraakreacties 

Inspraakreactie 1 [briefschrijver 1] 

 

1.1. Briefschrijver benadrukt dat de nodige kaders en randvoorwaarden duidelijker moeten 
worden opgenomen in het gemeentelijke Plussenbeleid. De uitvoering is nauwelijks 
geborgd onder meer omdat er weinig concrete randvoorwaarden in de beleidsregel 
zijn opgenomen. 

 
De gemeente is van mening dat de kaders en randvoorwaarden voldoende geborgd zijn in 
de beleidsregel. Voor een initiatief waarbij gebruikt gemaakt wordt van het plussenbeleid 
is het doorlopen van een ruimtelijke procedure noodzakelijk. Als onderdeel van een 
ruimtelijke procedure wordt een anterieure overeenkomst opgesteld en/of een 
voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan opgenomen. Hier worden ook de 
plusmaatregelen vastgelegd. 
 

1.2. Concrete randvoorwaarden ten aanzien van de dialoog mogen ook niet ontbreken: 
wat gebeurt er met de uitkomst van het overleg en hoe wordt dit betrokken bij de 
besluitvorming. 
De verplichte dialoog is nu niet meer dan een goed bedoeld streven zonder 
consequenties. 

 
De initiatiefnemer is verplicht van de gevoerde dialoog een verslag te maken en deze toe 
te voegen aan de stukken. Het dialoogmodel is zo opgesteld dat de initiatiefnemer juist in 
samenspraak met de omgeving tot een keuze komt van de plusmaatregel. Deze keuze, in 
combinatie met het bijgevoegde verslag van de dialoog, zal de gemeente zorgvuldig 
bestuderen om tot een afgewogen besluit te komen. De uitvoering van het besluit is 
onder andere geborgd met een anterieure overeenkomst, zoals bij 1.1 vermeld. 
De suggestie dat de verplichte dialoog niet meer is dan een goed bedoeld streven zonder 
consequenties onderschrijft de gemeente daarom niet. 
 

1.3. De gemeente heeft met twee workshops inbreng gevraagd van organisaties. Maar wat 
is er met de inbreng gedaan? Dit is niet vermeld in de beleidsregel. 

 
De gemeente heeft de inbreng gebruikt om de beleidsregel op stellen, waarbij overigens 
niet alle inbreng onverkort is overgenomen. Hierin is een keuze gemaakt. Dit is in de 
samenvatting en in hoofdstuk 1, de inleiding, verduidelijkt. Naar de mening van de 
gemeente hoeft niet alle inbreng in het inhoudelijke stuk vermeld te worden.  
De deelnemers van de workshops, waaronder briefschrijver, zijn wel geïnformeerd over de 
verwerking van de inbreng. 
 

1.4. In de beleidsregels staat dat de extra’s moeten gaan over de “ruimtelijke kwaliteit op 
het gebied van het milieu, goede landschappelijke inpassing of een verbetering van 
het dierenwelzijn”. Bij de nu voorgestelde ruimtelijke maatregelen staan echter 
activiteiten vermeld die weinig tot niets te maken hebben met biodiversiteit, 
landschap, bodem, waterhuishouding, luchtkwaliteit en/of geur. Bedoelde vermelde 
maatregelen zijn onder meer: tegengaan van verrommeling, promoten van het 
agrarisch buitengebied, recreatief medegebruik, educatie en/of recreatieve 
wandelpaden. Dit betekent dat meerdere maatregelen niet passen bij de door de 
provincie aangegeven voorwaarden van extra inspanningen. 

 
Naar mening van de gemeente sluiten de genoemde voorbeelden van maatregelen wel 
aan op de categorie waar ze bij zijn vermeld. Briefschrijver noemt een aantal maatregelen 
die naar haar mening niet passen binnen de voorwaarden. De gemeente is van mening dat 
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deze maatregelen wel degelijk leiden tot verbetering van de landschappelijke inpassing 
van het bedrijf in zijn omgeving. Een aantal genoemde voorbeelden zijn resultaat van de 
workshops en om die reden opgenomen als voorbeeld. 
Bovendien heeft de provincie geen aanleiding gezien om te reageren op de ontwerp-
beleidsregel. Zij zien de voorgestelde plusmaatregelen dus niet als niet passend aan de 
voorwaarden. 
 

1.5. Daar komt nog bij dat de huidige bedrijven regelmatig niet voldoen aan de al 
bestaande voorwaarden. 

 
Dit punt heeft geen betrekking op de beleidsregel Plussenbeleid Doetinchem 2019, waar 
de inspraakreactie op gegeven is. 
Ter informatie: bij bedrijven die niet voldoen aan de voorwaarden die gelden vanuit de 
omgevingsvergunning activiteit milieu of de melding Activiteitenbesluit, kan het bevoegd 
gezag handhavend optreden. De Omgevingsdienst Achterhoek, die dit toezicht voor de 
gemeente Doetinchem uitvoert, voert zowel structureel als op basis van meldingen uit de 
omgeving, controles uit bij agrarische bedrijven. 
 

1.6. In de tekst wordt te weinig benadrukt dat het gaat om extra inspanningen. 

 
Het is wel op diverse plaatsen in de beleidsregel benoemd. Dat het om extra’s gaat, zal 
ook bij paragraaf 4.2.4 nogmaals benadrukt worden. 
 
Gevolgen voor de beleidsregel naar aanleiding van inspraakreactie 1: 

• Als gevolg van reactie 1.3 is de samenvatting en in hoofdstuk 1, de inleiding, 
verduidelijkt. 

• Als gevolg van reactie 1.6 zal in paragraaf 4.2.4 ook benadrukt worden dat 
plusmaatregelen extra maatregelen zijn. 

Inspraakreactie 2 [briefschrijver 2] 

 

2.1. Investeringen in de landbouw zijn alleen mogelijk als bedrijven zich ook qua omvang 
kunnen ontwikkelen. Grote bedrijven zijn beter in staat om extra maatregelen te 
nemen die de nadelige effecten op de leefomgeving verminderen. Het provinciale 
Plussenbeleid speelt hierop in. Briefschrijver vraagt echter ook aandacht voor de 
kleinere niet-grondgebonden veehouderijen door voldoende ruimte te laten voor 
maatwerk. 

 
Het Plussenbeleid maakt geen onderscheid tussen grote en kleine agrarische bedrijven. Bij 
elk verzoek om uitbreiding waarbij het plussenbeleid van toepassing is, is altijd sprake van 
maatwerk. 
Daarnaast is het zo dat op dit moment kleinere bedrijven veelal nog ruimte binnen het 
bestaande agrarische bouwvlak hebben. Bij benutting van die ruimte, als men de 
uitbreiding binnen het bouwvlak houdt of alleen de wijzigingsbevoegdheid nodig heeft, is 
het plussenbeleid niet van toepassing. Pas bij totale verwerking van het plussenbeleid in 
het bestemmingsplan, zal het voor alle bedrijven van toepassing worden. 
 

2.2. Briefschrijver steunt het provinciale plussenbeleid mits reële uitbreidingsruimte wordt 
geboden voor bedrijfsontwikkeling.  
Het is niet de bedoeling dat de gemeente naast het Plussenbeleid vasthoudt aan een 
maximale maat voor het bouwvlak. Door vaststelling van het Plussenbeleid moet het 
mogelijk worden dat niet-grondgebonden veehouderijen uitbreiden, ook als daarmee 
moet worden afgeweken van de maat van het bouwvlak die in het bestemmingsplan 
of een structuurvisie is opgenomen. 



1204599 / 1390575  Pagina 8 van 11 9 april 2019 
 

Voor de locaties waar het plussenbeleid wordt toegepast, geldt er geen maximale maat 
meer van het bouwvlak. Dat is de basis van het plussenbeleid en zal ook als zodanig 
worden toegepast. 
 

2.3. Het gemeentelijk Plussenbeleid wijkt af van de provinciale Handreiking Plussenbeleid, 
als hierna vermeld onder 2.3.a tot en met 2.3.e. Briefschrijver vertrouwt erop dat deze 
opmerkingen worden meegenomen bij de vaststelling en toepassing van het 
Plussenbeleid. 

 
Zie de reactie onder 2.3.a tot en met 2.3.e voor de beantwoording van deze opmerkingen 
en in hoeverre de opmerkingen hebben geleid tot aanpassing van de beleidsregel. 
 

2.3.a. De gemeente heeft een minimum investeringsbijdrage vastgesteld van € 20 per 
vierkante meter bruto staloppervlak van de uitbreiding. Dit strookt niet met het 
provinciale beleid. Daarin staat “De norm voor de investeringsbijdrage is een bedrag 
tussen de € 15 en € 20 per vierkante meter staluitbreiding van de uitbreiding. […] 
Als in het uitbreidingsplan en het gesprek tussen ondernemer en omgeving 
aangetoond is dat een investering van minder dan € 15 per vierkante meter 
stalvloeroppervlakte van de uitbreiding ook een goede maatregel is, dan kan dit ook 
als plus gelden. Maatwerk kan, als dat goed onderbouwd is. Van het normbedrag 
kan worden afgeweken als de aanvullende investering een goed onderbouwde 
plusmaatregel inhoudt.” 
Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoelding om in het gemeentelijk Plussenbeleid een 
minimum investeringsbedrag vast te stellen. Het bepalen van de plusmaatregelen en 
de daarvoor benodigde investering moet maatwerk zijn. Daarbij dienen gemeenten 
de norm van € 15 tot € 20 te hanteren en moet afwijking naar beneden mogelijk 
zijn. Een lagere investeringsbijdrage dan € 15 is bijvoorbeeld gerechtvaardigd als 
een ondernemer in het verleden al aantoonbaar maatregelen heeft getroffen die 
naar huidige maatstaven worden gezien als ‘plus-investeringen’.  
Briefschrijver verzoekt u om de beleidsregel aan te passen en in overeenstemming te 
brengen met de Handreiking. 

 
De provincie geeft in haar handreiking inderdaad het door briefschrijver aangehaalde aan 
over de investeringsbijdrage. Dit betekent echter niet dat de gemeente hier niet van mag 
afwijken, zoals briefschrijver stelt. 
De gemeente houdt in de basis vast aan een minimale bijdrage van € 20 per vierkante 
meter bruto staloppervlak van de uitbreiding. Wij zijn voorstander van één duidelijke 
ondergrens voor het investeringsbedrag. En niet een bedrag met een boven- en 
ondergrens. 
Reden hiervoor is dat op deze manier zowel de initiatiefnemer als de omgeving direct 
weten wat het bedrag is wat geïnvesteerd moet worden. En daar dus geen discussie meer 
over gehouden hoeft te worden. Dit betekent natuurlijk niet dat de omgeving een 
investering kan gaan verlangen die ver boven de € 20 per vierkante meter uit komt. De 
€ 20 is voor de gemeente het richtbedrag waar men in de basis minimaal op uit moet 
komen, maar niet veel boven hoeft te gaan zitten. 
Wel is de beleidsregel aangevuld, zodat er ruimte is om investeringsbijdrage tussen € 15 en 
€ 20 toe te staan, als blijkt dat de voorgestelde plusmaatregel een zeer grote ruimtelijke 
kwaliteitswinst voor de omgeving oplevert dat meer maatregelen niet nodig zijn. Deze 
maatregel moet ook vanuit de dialoog als zeer gewenst naar voren zijn gekomen. Het in 
te winnen onafhankelijke advies is doorslaggevend voor het akkoord vinden van een 
plusmaatregel in deze bandbreedte. 
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2.3.b. Briefschrijver wijst er op dat een ondernemer, naast de verplichte 
investeringsbijdrage, nog andere kosten maakt die direct samenhangen met het 
Plussenbeleid. Zo komen de kosten van een onafhankelijk deskundige die de 
plusmaatregelen voor de gemeente moet toetsen, de organisatie van de 
omgevingsdialoog en de extra gemeentelijke inzet geheel ten laste van de 
ondernemer. Een ondernemer zal ook deskundige ondersteuning moeten inhuren 
om de plusmaatregelen te ontwerpen en de investeringskosten te onderbouwen. 
Indien als plusmaatregel bijvoorbeeld extra landschapselementen worden 
gerealiseerd wordt de waardevermindering van gronden niet meegenomen als 
plusinvestering. Wij vinden deze extra regelgeving niet in lijn met de wens tot 
deregulering.  
Bij de vaststelling van de investeringsbijdrage zou ook rekening gehouden moeten 
worden met de bijkomende kosten. 

 
De advieskosten die gemaakt worden om tot een plan, alsook andere indirecte gevolgen 
van een plan, worden niet meegeteld bij het te investeren bedrag. Dit betreft namelijk 
niet de plusmaatregel zelf. En daarvoor is de investeringsbijdrage bepaald. Bijkomende 
kosten blijven daarbuiten en zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Financiële nadelige 
gevolgen als waardevermindering mogen eveneens niet meegeteld worden als 
plusmaatregel. Dit is ook niet te zien als investering. 
 

2.3.c. In hoofdstuk 4.3.2 van het ontwerp-Plussenbeleid Doetinchem 2019 wordt in een 
rekenvoorbeeld aangegeven hoe het aantal vierkante meters staloppervlak waarop 
de investeringsbijdrage wordt gebaseerd moet worden bepaald. Daaruit blijkt dat 
de investeringsbijdrage wordt gebaseerd op de totale uitbreiding, zonder rekening 
te houden met het deel van de uitbreiding dat reeds mogelijk is binnen het 
geldende bestemmingsplan of de vrijgestelde 500 m2.  
Briefschrijver vindt het niet wenselijk dat het deel van de uitbreiding dat op grond 
van het geldende bestemmingsplan gerealiseerd kan worden meetelt voor het 
bepalen van de investeringsbijdrage. Ook vinden wij het niet logisch dat bij een 
uitbreiding van meer dan 500 m2 (bijvoorbeeld 501 m2) de investeringsbijdrage 
wordt berekend over de volledige oppervlakte. Overschrijding van de 500 m2-grens 
betekent dat ineens € 7.500,- tot € 10.000,- als plusmaatregel moet worden 
geïnvesteerd. Als binnen vijf jaar een tweede uitbreiding wordt aangevraagd 
waardoor de totale uitbreiding meer dan 500 m2 bedraagt, moet met 
terugwerkende kracht ook voor de eerste uitbreiding een plus-investering moet 
worden gedaan. Het belang om binnen het bouwvlak of onder die 500 m2 te blijven 
wordt daarmee zo groot dat er alles aan zal worden gedaan om onder die 500 m2 te 
blijven. Dat leidt tot minder fraaie en minder brandveilige bouwplannen.  
Wij stellen daarom voor om geen investeringsbijdrage te vragen voor het gedeelte 
dat binnenplans kan worden gerealiseerd en - per periode van 5 jaar - voor de eerste 
500 m2. 

 
Op basis van de provinciale Omgevingsverordening is het zo dat, zodra er een herziening 
van het bestemmingsplan nodig is (of omgevingsvergunning uitgebreide procedure), voor 
een uitbreiding van een niet-grondgebonden veehouderijbedrijf, het Plussenbeleid van 
toepassing is. Dit ongeacht de oppervlakte. De eerste 500 m2 moeten daar ook bij 
meegeteld worden. 
 
Het is verder zo dat de provinciale regeling de mogelijkheid geeft aan gemeenten om een 
bevoegdheid in het bestemmingsplan op te nemen. Waarmee het mogelijk is om voor 
maximaal 500 m2 per 5 jaar een afwijking te verlenen van het plussenbeleid. Pas zodra dit 
in een bestemmingsplan is vastgelegd, kan dit gebruikt worden. Met alleen het vaststellen 
van het beleid ontstaat deze ruimte nog niet. De gemeente is voornemens dit te gaan 
regelen, waarbij op dit moment nog geen termijn te noemen is. 
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2.3.d. Het elders slopen van vrijgekomen bebouwing geldt als plusmaatregel gericht op 
landschap/ruimtelijke kwaliteit. In de ontwerpbeleidsregels staat dat de 
plusmaatregelen binnen het grondgebied van de gemeente Doetinchem genomen 
moeten worden (inleiding hoofdstuk 4.2) en dat stallen in een gebied van 1 km 
rondom het bedrijf opgevoerd mogen worden (hoofdstuk 4.2.4). 
Briefschrijver constateert dat deze beperking niet strookt met de Handreiking 
Plussenbeleid van de provincie. In de Handreiking staat: “De investering vindt bij 
voorkeur plaats op of nabij het erf van de initiatiefnemer. Indien dit niet mogelijk is 
vindt de investering in de omgeving van het erf of verder in de omgeving plaats. Een 
uitzondering geldt voor gebieden waar de sloop van gebouwen ter verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving een belangrijk onderwerp is. Met 
name in de Achterhoek levert sloop van veelal vervallen gebouwen een belangrijke 
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De aard van de maatregel 
betekent dat sloop niet op of nabij het erf is.” In lijn met de Handreiking zou het 
gemeentelijk Plussenbeleid dus slechts kunnen eisen dat sloop van bebouwing 
buiten het eigen erf moet plaatsvinden in de Achterhoek. 
Briefschrijver verzoekt de gemeente om de beleidsregel aan te passen en in 
overeenstemming te brengen met de Handreiking. 

 
In de handreiking staat over de gewenste sloop voor de Achterhoek het volgende: 

 Bladzijde 6, 1e alinea, 3e aandachtstreepje: “op basis van de urgentie over 
leegstand in het buitengebied (ruimtelijke kwaliteits-plus) in de regio Achterhoek 
zijn er extra maatregelen nodig die de landschappelijke kwaliteit verbeteren en 
sloop bevorderen” 

 Bladzijde 8, 1e alinea, laatste twee zinnen: “Met name in de Achterhoek levert 
sloop van veelal vervallen gebouwen een belangrijke bijdrage aan de verbetering 
van de kwaliteit van de leefomgeving. De aard van de maatregel betekent dat 
sloop niet op of nabij het erf is.” 

Er is niet bepaald dat dit dan in de gehele Achterhoek mogelijk moet zijn. De gemeente 
vindt het gewenst dat de sloop dan wel in de omgeving van het agrarische bedrijf dat 
uitbreidt, plaatsvindt. Om die reden is een afstand van maximaal 1 kilometer vastgelegd. 
 
Dat de beleidsregel alleen voor de gemeente Doetinchem geldt, zoals onder andere in de 
inleiding van 4.2 vermeld is, is logisch. De gemeente mag immers geen beleidsregel 
vaststellen voor gronden gelegen buiten de eigen gemeente. 
 

2.3.e. In hoofdstuk 4.2.6 van de ontwerpbeleidsregels Plussenbeleid is beschreven hoe 
wordt geborgd dat de plusmaatregelen worden uitgevoerd. De maatregelen 
worden vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst met boetebeding en 
tevens als een publiekrechtelijke voorwaarde verbonden aan het besluit (de 
omgevingsvergunning of het bestemmingsplan). 
Briefschrijver is van mening dat in de meeste gevallen volstaan kan worden met het 
publiekrechtelijk borgen van de plusmaatregelen. Op deze wijze zijn de 
verplichtingen voor derden duidelijk en afdwingbaar en kan de ondernemer de 
maatregelen in een publiekrechtelijke procedure laten toetsen. Het is niet nodig om 
de plusmaatregelen tevens in een privaatrechtelijke overeenkomst vast te leggen 
indien de maatregelen al publiekrechtelijk worden geborgd. Privaatrechtelijke 
borging is slechts op zijn plaats als de aard van de maatregel zich verzet tegen 
opname als voorwaardelijke bepaling in en plan of vergunning, bijvoorbeeld als de 
plusmaatregel elders wordt uitgevoerd. 
De Handreiking biedt de ruimte om dit per geval te beoordelen (en/of-bepaling). 

 
De gemeente wil het realiseren van de plusmaatregelen afdoende borgen. Zij doet dit 
veelal zowel met een anterieure overeenkomst (privaatrecht) als met een voorwaardelijke 
verplichting in het bestemmingsplan (publiekrecht). Dit onder meer vanwege 
mogelijkheden voor boetebeding in de anterieure overeenkomst. Ook is het zo dat bij een 
anterieure overeenkomst de partij die het aangaat dan nadrukkelijker bekend is met de 
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voorwaarden, omdat deze ondertekend wordt door zowel de gemeente als de 
initiatiefnemer. Een voorwaardelijke verplichting is wat dat betreft, hoewel bindend, soms 
minder nadrukkelijk bekend bij de initiatiefnemer. Deze wordt immers eenzijdig opgelegd 
vanuit de gemeente. 
Dit is voor de gemeente in het algemeen overigens de gebruikelijke werkwijze bij 
ontwikkelingen waarbij een planologische procedure gevolgd wordt. Dus dat een 
anterieure overeenkomst wordt gesloten vóór aanvang van de procedure en dat waar 
nodig zaken ook met een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan worden 
vastgelegd. 
 
Gevolgen voor de beleidsregel naar aanleiding van inspraakreactie 2: 

• Als gevolg van reactie 2.3.a is de mogelijkheid voor een investering tussen de € 15 
en € 20 toegevoegd, onder bepaalde voorwaarden. 

 
 
 


