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Samenvatting
Voorliggend bestemmingsplan bestaat uit vier deelgebieden, voorziet in een passend juridisch planologisch kader en
toont aan dat de ontwikkeling vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is. Samengevat bestaat de
ontwikkeling uit het volgende:
• Het stoppen van het intensieve agrarische bedrijf en het slopen van circa 3.700 m2 aan landschapsontsierende
bebouwing aan de Boetelerveldweg 3;
• Het verwijderen van overtollige erfverharding aan de Boetelerveldweg 3;
• Het omzetten van de bedrijfswoning naar een reguliere woning en het realiseren van een bijgebouw van 200 m2
aan de Boetelerveldweg 3;
• Het realiseren van twee compensatiewoningen in het kader van Rood voor Rood, één aan de De Jongstraat en
één aan de Pleegsterdijk 27;
• Het landschappelijk inpassen van de sloop- en bouwlocaties;
• Het wegbestemmen van de mogelijkheden tot het exploiteren van een intensieve veehouderij aan de Raamsweg
8.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende die periode geen zienswijzen
ingediend. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is een aanvullend bodemonderzoek
uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat geen verontreiniging in de bodem zit. Hierdoor verandert er inhoudelijk
niks aan het plan. Daarom wordt voorgesteld het plan vast te stellen.

Beslispunten
1.

2.

Aan de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 50,
omgeving Boetelerveldweg 3, Raamsweg 8, De Jongstraat 16 en Pleegsterdijk 27 bestaande uit de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0177.BP20210013-VG01 met bijbehorende
bestanden en bijlagen vast te stellen conform het raadsvoorstel;
Geen exploitatieplan op basis van artikel 6.12, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat
het verhalen van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.
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Besluit

Inleiding
De eigenaar van de Boetelerveldweg 3 in Mariënheem komt in aanmerking voor de Saneringsregeling Varkenshouderijen
(hierna: SRV) vanuit de RVO. Op 18 augustus 2020 is een positief principebesluit genomen voor de ontwikkeling aan de
Boetelerveldweg 3 om ter compensatie van deze sloop, in het kader van de Rood voor Rood regeling (Beleidsnota Erven
in Beweging), twee compensatiewoningen te kunnen realiseren. Voorliggend bestemmingsplan bestaat daarmee uit vier
deelgebieden. Samengevat bestaat de ontwikkeling uit het volgende:
• Het stoppen van het intensieve agrarische bedrijf en het slopen van circa 3.700 m2 aan landschapsontsierende
bebouwing aan de Boetelerveldweg 3;
• Het verwijderen van overtollige erfverharding aan de Boetelerveldweg 3;
• Het omzetten van de bedrijfswoning naar een reguliere woning en het realiseren van een bijgebouw van 200 m2
aan de Boetelerveldweg 3;
• Het realiseren van twee compensatiewoningen in het kader van Rood voor Rood, één aan de De Jongstraat en
één aan de Pleegsterdijk 27;
• Het landschappelijk inpassen van de sloop- en bouwlocaties;
• Het wegbestemmen van de mogelijkheden tot het exploiteren van een intensieve veehouderij aan de Raamsweg
8.
Boetelerveldweg 3, Mariënheem
Het deelgebied Boetelerveldweg 3 betreft een agrarisch bedrijfsperceel waar een varkenshouderij wordt geëxploiteerd.
Rondom dit perceel zijn enkele (agrarische) bedrijven, agrarische cultuurgronden en woningen aanwezig. Op het erf is
ongeveer 3.700 m2 aan agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig. Daarnaast is er een bedrijfswoning aanwezig. Rondom
de aanwezige bebouwing is erfverharding aanwezig. Het erf is via één in- en uitrit op de Boetelerveldweg ontsloten.
Initiatiefnemer is voornemens deel te nemen aan de saneringsregeling varkenshouderijen en het agrarisch bedrijf te
stoppen. Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een beschikking afgegeven dat het bedrijf voor deze
saneringsregeling in aanmerking komt.
Op 18 augustus 2020 is een positief principebesluit genomen voor de ontwikkeling aan de Boetelerveldweg 3 (1059352019), om ter compensatie van deze sloop, in het kader van de Rood voor Rood regeling (Beleidsnota Erven in Beweging),
twee compensatiewoningen te kunnen realiseren. Eén compensatiewoning wordt gerealiseerd ter compensatie van de
sloopkosten, omdat die kosten niet gedekt worden via de saneringsregeling. De tweede compensatiewoning wordt
gerealiseerd, omdat een deel van de aanwezige bedrijfsbebouwing (circa 1.200 m2) niet in aanmerkingen komt voor de
saneringsregeling, omdat deze niet als varkensstallen zijn vergund. Dit is mogelijk via Erven in Beweging. De agrarische
bebouwing op dit perceel verdwijnt. Op deze slooplocatie wordt niet gebouwd. De bestaande bedrijfswoning aan de
Boetelerveldweg 3 zal naar een reguliere woning worden omgezet, waarbij een bijgebouw van 200 m2 gerealiseerd zal
worden. De locatie wordt landschappelijk ingepast.
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Figuur 1 Huidige situatie Boetelerveldweg 3

De Jongstraat (ongenummerd), Mariënheem
Het deelgebied De Jongstraat (ongenummerd, omgeving nr. 16.) betreft een agrarisch perceel bestaande uit weidegrond.
Het perceel bevindt zich in een lint van woonbebouwing aan de De Jongstraat, ten noorden van woonperceel De
Jongstraat 16. Het omliggende gebied bestaat uit agrarische cultuurgronden, een agrarisch bedrijfsperceel,
woonpercelen, een manege en natuurgebied Boetelerveld. Het perceel is volledig onbebouwd. Een van de twee
compensatiewoningen die vrijkomen van de Boetelerveldweg 3 wordt op deze locatie gerealiseerd. Ook voor deze
compensatiewoning is een principeverzoek geweest (4310-2021). De locatie wordt landschappelijk ingepast.

Figuur 2 Huidige situatie De Jongstraat (omgeving nr. 16)

Pleegsterdijk 27
Het deelgebied Pleegsterdijk 27 betreft een voormalig agrarisch bedrijfsperceel. Rondom dit perceel zijn enkele
(agrarische) bedrijven, agrarische cultuurgronden en woningen aanwezig. Qua bebouwing bestaat het perceel uit een
voormalig bedrijfswoning met een schuur. Rondom de bebouwing is erfverharding aanwezig. Het perceel wordt door
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middel van één in- en uitrit op de Pleegsterdijk ontsloten. De andere van de twee compensatiewoningen die vrijkomen
van de Boetelerveldweg 3 wordt op deze locatie gerealiseerd. Deze locatie is eerder positief bevonden (13897-2020). De
locatie wordt landschappelijk ingepast.

Figuur 3 Huidige situatie Pleegsterdijk 27

Raamsweg 8
Het deelgebied Raamsweg 8 betreft een agrarisch bedrijfsperceel wat in gebruik is als varkenshouderij en wat onderdeel
was van de bedrijfsvoering van Boetelerveldweg 3. Rondom dit perceel zijn enkele (agrarische) bedrijven, agrarische
cultuurgronden en woningen aanwezig. Op het erf is een bedrijfsgebouw van circa 640 m2 en een bedrijfswoning
aanwezig. Rondom de aanwezige bebouwing is erfverharding aanwezig. Het perceel wordt door middel van één in- en
uitrit op de Raamsweg ontsloten. Ook deze locatie neemt deel aan de saneringsregeling, waarbij de locatie doorgaat als
grondgebonden agrarisch bedrijf. Ter plaatse zijn de planologische mogelijkheden voor het exploiteren van een
intensieve veehouderij wegbestemd, zodat aan de Raamsweg 8 alleen nog een grondgebonden veehouderij in
afgeslankte vorm is toegestaan.

Figuur 4 Huidige situatie Raamsweg 8
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Saneringsregeling varkenshouderijen
De saneringsregeling varkenshouderijen (SRV) is een subsidieregeling van de rijksoverheid voor varkenshouderijen in
Oost- en Zuid-Nederland. Door minder varkenshouderijlocaties moet de geuroverlast in deze veedichte gebieden minder
worden. De SRV dekt de kosten voor de sloop van de agrarische bedrijfsbebouwing niet. Om de sloop te financieren van
de bouwwerken waarop de SRV van toepassing is, is het de wens om twee compensatiekavels te realiseren.

Beoogd effect
Wanneer het plan onherroepelijk is, is het mogelijk voor de initiatiefnemer om na de sloop van alle bedrijfsgebouwen
twee compensatiewoningen terug te bouwen. Eén daarvan komt terug aan de De Jongstraat (omgeving nr. 16) en de
andere compensatiewoning komt terug aan de Pleegsterdijk 27. Door het verdwijnen van landschapsontsierende
bebouwing wordt de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied versterkt. Ook verdwijnen twee intensieve agrarische
bedrijven in de buurt van Boetelerveld. Dit is conform de doelstellingen van ons ruimtelijk beleid.

Figuur 5 Erfinrichting Boetelerveldweg 3

Figuur 6 Erfinrichting De Jongstraat

Figuur 7 Erfinrichting Pleegsterdijk 27
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Argumenten
Zie raadsvoorstel.

Duurzaamheid
Zie raadsvoorstel.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
Zie raadsvoorstel.

Vervolg
Na behandeling in het college wordt het bestemmingsplan ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Communicatie
N.v.t.
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