
Wijzigingen bestemmingsplan Bobeldijk 110 

 

In het gesprek, 6 juni 2021, met de heer Groefsema is er besproken om de RvR-regeling 

voort te zetten, met het verzoek tot behoud van de ligboxenstal voor een aantal jaar. De 

heer Groefsema heeft dit besproken met de portefeuillehouder; deze staat hier, zoals aan 

ons gemeld, niet negatief tegenover.  

 

Ter verduidelijking hebben wij in bijlage 1 een tekening toegevoegd waar 3 gebouwen zijn 

gearceerd; deze gebouwen zouden zo spoedig mogelijk gesloopt kunnen worden. 

Vervolgens zou de RvR-regeling voortgezet kunnen worden. Dit betekent tot mogelijke 

verkoop van de kavels  en zou er gebouwd kunnen worden. 

 

In bijlage 2 is een tekening toegevoegd waar de ligboxenstal is gearceerd; dit gebouw willen 

wij graag behouden tot 1 juli 2027. Op dit gebouw rust in het bestemmingsplan een 

sloopverplichting. 

 

Reden voor het behouden van de ligboxenstal en slooptermijn 

 

Door de huidige wet- en regelgeving rondom stikstof kan Koster C.V. geen nieuwe stal 

bouwen aan de Grootweg 11. Dit betekent dat er geen onderkomen is voor 70 dieren die 

gestald zijn in de ligboxenstal. Demissionair Minister Schouten heeft aangegeven in de loop 

van 2022/2023 de stikstofvergunningen voor elkaar te hebben. Dit betekent dat Koster C.V. 

niet eerder dan eind 2023/2024 zou kunnen aanvangen met het aanvragen van 

vergunningen voor de bouw van een nieuwe stal (bouwblokvergroting etc.) 

 

Er wordt verwacht dat het aanvragen van vergunningen ongeveer twee jaar in beslag neemt, 

waarna er hopelijk in 2026 gebouwd kan worden en eind 2026 de ligboxenstal aan Bobeldijk 

110 niet meer nodig zal zijn en gesloopt zou kunnen worden. Koster C.V. heeft dit reële 

tijdsplan gemaakt ter verduidelijking dat het slopen van alle stallen uiteindelijk het doel is 

van dit RvR- plan. 

 

Wij hopen u met deze uiteenzetting naar voldoening geïnformeerd te hebben.  

  



Bijlage 1 gebouwen slopen ruimte voor ruimte 

 

  



Bijlage 2 Ligboxenstal behouden tot 1-7-2027

 


