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Inleiding 

 

In de raadsvergadering van 1 november 2021 is de motie VAOD - Door kleinschalige 

boomaanplanting schaduwmogelijkheden bieden aan vee unaniem ingediend en aangenomen. 

 

 

 

Motie/Toezegging 

 

Tekst dictum: 

 

Verzoekt het college:  

1. De bestemming agrarisch onbebouwd zo te verruimen dat kleinschalige aanplant van bomen 

mogelijk is;  

2. Richtlijnen hiervoor op te stellen;  

3. Bovenstaande in een raadsvoorstel aan de raad aan te bieden bij de raadsvergadering van 28 

februari 2022. 

 

 

Afdoening  

 

Op 1 november 2021 heeft uw ons middels een motie opgedragen om bij de raadsvergadering van 

28 februari 2022 met een voorstel te komen omtrent het volgende: 

 

1. De bestemming agrarisch onbebouwd zo te verruimen dat kleinschalige aanplant van 

bomen mogelijk is; 

2. Richtlijnen hiervoor op te stellen; 

3. Bovenstaande in een raadsvoorstel aan de raad aan te bieden bij de raadsvergadering van 17 

januari 2022. 

 

U overweegt hierbij dat: 

 

 Welzijn van het vee belangrijk is; 

 Hete zomers gezien de klimaatontwikkeling gemeengoed worden; 

 Kleinschalige aanplant van bomen een diversiteit in de natuur van ons landschap weergeeft. 
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Duiding 

Wij hebben het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ uit 2013 met inachtneming van het bepaalde in 

het bestemmingsplan ‘Reparatieplan Landelijk Gebied’ uit 2017 bestudeerd op dit onderdeel. De 

bestemming ‘Agrarisch’ kent inderdaad het volgende gebruiksverbod onder artikel 3.4 onder ‘l’ van 

de regels van het bestemmingsplan: 

 

“het gebruik van gronden ten behoeve van sierteelt, fruitteelt (tenzij ter plaatse van de aanduiding 

"fruitteelt" en "specifieke vorm van agrarisch - boomgaard"), boomteelt, houtteelt of overige 

opgaande meerjarige teeltvormen.” 

 

Waarbij in de begripsbepalingen van de regels van het bestemmingsplan het begrip ‘opgaande 

meerjarige teeltvormen’ als volgt is bepaald: 

 

“de meerjarige teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken, het kweken van fruit aan 

houtige gewassen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van 

meerjarige gewassen” 

 

Wij overwegen dat bovenstaand verbod toeziet op het voorkomen van ongewenste verdichting van 

het open landschap, hetgeen wij van groot belang achten voor het behoud van onze specifieke 

landschapskwaliteiten: openheid en doorzicht. De hierboven genoemde teeltvormen zijn volgens 

ons daarom terecht uitgesloten als toegestane agrarische activiteiten. Het moet volgens ons dan wel 

gaan om teelt als zijnde een agrarische bedrijfsactiviteit. Het agrarisch product komt dan direct 

voort uit hetgeen geteeld wordt: de boom/struik zelf, het hout van de boom en/of hetgeen de 

boom, dan wel een andersoortige meerjarige teeltvorm voortbrengt.  

 

Naar de letter van het bestemmingsplan is het aanplanten van een (kleinschalige) boom(partij), 

zuiver en alleen ten gunste van het welzijn van het vee en dus niet als enig teeltproduct, volgens ons 

niet in strijd met het bestemmingsplan. Ook betreft het aanplanten van een dergelijke boompartij 

geen activiteit die valt onder een vergunningplichtig werk al bedoeld onder artikel 3.6 van de regels 

van het bestemmingsplan. Uitzondering hierop is de vergunningplicht voor het aanbrengen van 

enige vorm van opgaande beplanting binnen de bijzondere aanduidingen ‘Waarde-cultuurhistorie’ 

en ‘Waarde-molenbiotoop’, dit ter bescherming van de bijzondere belangen ter plaatse. 

 

Reactie 

Omdat volgens ons een verruiming van het bestemmingsplan niet nodig is om het in de motie 

beoogde doel te behalen wordt het uitvoeren hiervan overbodig geacht.  

 

Communicatie   

Wij willen de afdoening van deze motie graag actief communiceren zodat initiatiefnemers kennis 

kunnen nemen van de mogelijkheden voor het aanbrengen van dergelijke schaduwbomen ten 

behoeve van het dierenwelzijn. Wij willen in de communicatie initiatiefnemers actief oproepen som 

zich te melden wanneer zij een bepaalde locatie op het oog hebben, dit met het oog op een 

vergunningsplicht binnen de bijzondere aanduidingsgebieden.  

 

 

 

 

 

 


