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Amendement:  BEGRIP ‘GRONDGEBONDEN LANDBOUW’. 
 
De Raad van de gemeente Stichtse Vecht bijeen ter behandeling van het ontwerp bestemmingsplan 
Landelijk gebied Noord op 2 december 2015: 
 
Overwegingen: 

- de agrarische sector moet worden gezien als de drager van het landschap; 
- als drager van het landschap zal de agrarische sector echter ook rekening moeten houden 

met het unieke cultuurlandschap van de Vecht, zoals natuur, landschap en cultuurhistorie; 
- dat daarom nadere randvoorwaarden nodig zijn waarbinnen de agrarische sector zich vrij kan 

bewegen. 
 
Stellen vast: 

- dat de landschap dragende functie van de agrarische sector het beste tot uitdrukking komt bij 
agrarische bedrijven met een gesloten kringloop van voer en mest, waarbij het agrarische 
bedrijf voldoende eigen grond heeft om het ruwvoer voort te brengen en mest te kunnen 
verwerken; 

- dat het begrip ‘grondgebonden landbouw’ in de huidige definitie van de gemeente (die 
gelijkluidend is aan de definitie van de provincie) niet voldoende uitgewerkt is om 
vergunningsaanvragen duidelijk en uniform te kunnen toetsen; 

- dat de toelichting van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (toelichting 1.1. , blz. 8) deze 
uitwerking wel geeft, 

 
Besluit: 

- om  de volgende aanvulling bij  artikel 1 Van de Regels bij het Bp Landelijk gebied noord bij 
het begrip grondgebonden landbouw vast te stellen: 
 
“Grondgebonden landbouw  
Bij grondgebonden landbouwbedrijven gaat het om landbouwbedrijven, waarbij het 
voortbrengend vermogen van de bij het landbouwbedrijf behorende landbouwgrond de basis 
van het landbouwbedrijf is. Het kan gaan om akker- of tuinbouwbedrijven of om zogenoemde 
graasdier- bedrijven (bijvoorbeeld melkveebedrijven), waarbij de teelt van gras en 
voedergewassen de basis voor de bedrijfsvoering is. Er is bij veebedrijven sprake van 
grondgebondenheid wanneer het voor het vee benodigde ruwvoer geheel of vrijwel geheel 
afkomstig is van de bij het bedrijf behorende landbouwgrond. Bij een veebezetting van 2,5 
grootvee-eenheden of minder per hectare gras en voedergewassen wordt aan deze 
voorwaarde voldaan. Grootvee-eenheid (GVE): rekeneenheid voor het vaststellen van de 
veebezetting zoals vastgelegd door de Europese Commissie (EU 2009, L329/3). Melkkoe = 
1,0 GVE, kalf =0,4 GVE, paard = 0,8 GVE, schaap of geit = 0,1 GVE. Eventuele aanvoer van 
krachtvoer van buiten het bedrijf wordt buiten beschouwing gelaten. Onder bij het bedrijf 
behorende landbouwgrond wordt verstaan landbouwgrond in de directe omgeving van het 
bedrijf, waar het bedrijf structureel, bij voorkeur op basis van eigendom of langdurige pacht 
over kan beschikken. Op basis van landbouwkundige productiegegevens en voedernormen is 
vastgesteld dat een veebedrijf wat betreft ruwvoer nog net zelfvoorzienend is bij een 
veebezetting van 2,0 GVE per ha op matige grond tot 2,5 GVE per ha op goede grond. 
Grondgebondenheid van veebedrijven wordt ook wel gedefinieerd op basis van het criterium 
wel of geen mestoverschot op bedrijfsniveau. Op basis van dit criterium worden ook maximale 
veebezettingen van 2,0 -2,5 GVE per ha vastgesteld.” 
 

en gaat over tot de orde van de dag 
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Bijlage bij de motie GRONDGEBONDEN LANDBOUW 
 
Tekst uit Regels Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk gebied Noord blz. 8 
 
Grondgebonden landbouw  
Agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen 
plaatsvindt. Het betreft akkerbouw, vollegrondstuinbouw, fruitteelt en boomteelt en rundvee-, paarden- 
, schapen- of geitenhouderij voor zover deze veebedrijven het benodigde ruwvoer (gras, snijmaïs) 
geheel of vrijwel geheel afkomstig is van de op basis van structureel bij het bedrijf behorende 
gronden; 
 
 
Tekst Provinciale ruimtelijke Verordening, toelichting 1.1. , blz. 8 
 
Zie de tekst tussen aanhalingstekens onder ‘Besluit’ vorige bladzijde 
 
 
 

 


