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verzoek Jansen versus behoud Agrarisch Erfgoed 

Inleiding 
De nota behoud Agrarisch Erfgoed (vastgesteld op 25 januari 2010) heeft als uitgangspunt 
het behoud van het agrarisch erfgoed door het toekennen van een nieuwe functie. 
Verzoeken met betrekking tot meewerken aan het wijziging van het gebruik van agrarisch 
erfgoed worden aan deze nota getoetst. Het afwegingskader is gebaseerd op het behoud 
van de Cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de polders. Opgesteld zijn 
randvoorwaarden (Cultuurhistorie, Erf & Landschap, Bestemming en Bebouwing) die 
aanvrager moet verwerken in een planologische onderbouwing. 

verzoek Janssen (2010.04923) 
Het verzoek van Janssen voldoet deels aan de nota behoud agrarisch erfgoed. Het bewonen 
van de oude boerderij voldoet hieraan en het hergebruik van de wagenschuur ook. 
Kleinschalige recreatie past binnen het profiel. Gebruik van de hooiberg als gebouw is in 
strijd met het bestemmingsplan. Maar deze zou anders gebruikt kunnen worden (als 
opslag/stalling): niet als feestzaal. Wat niet past binnen de nota behoud agrarisch erfgoed is 
een nieuwe functie van de achterliggende ligboxstallen. Kort door de bocht valt alles na 1900 
niet onder het agrarische erfgoed. Op basis van de nota kan dan ook niet worden 
meegewerkt aan het toekennen van een nieuwe functie voor de ligboxstallen. 

Mogelijkheden tot medewerking 
• Indien het College van mening is dat ook aan de ligboxstallen een nieuwe functie 

moet worden toegekend zal het College de gemeenteraad een aanpassing op de 
nota behoud agrarisch erfgoed moeten voorleggen met de gewenste verruiming. (Dit 
is de meest zuivere manier). Als motivatie kan de herziene Provinciale verordening 
(26 juli 2010) worden gebruikt. Deze schrijft voor dat bij vrijgekomen agrarische 
bebouwing niet agrarische functies gehuisvest kunnen worden in bestaande 
bebouwing (geen kassen) (artikel 2 lid 2.c). Hier is geen provinciale ontheffing voor 
nodig, maar wel een omgevingsontheffing. 

• De andere mogelijkheid is voor dit specifieke geval een ontheffing verlenen voor het 
gebruik van de ligboxstallen. Dit is een bevoegdheid die het College kan afgeven 
maar in strijd is met ons eigen beleid zoals dat is vastgesteld door de Raad. 

Aanbeveling 
Via de Koninklijke weg het beleid aanpassen zodat de gewenste ontwikkelingen mogelijk 
worden gemaakt. Het gaat om kleine tekstuele aanvullingen/aanpassingen waardoor ook de 
bestaande gebouwen na 1900 een nieuwe functie kunnen krijgen indien hiermee de 
beeldkwaliteit verbeterd1'. Het tekstvoorstel wordt in de Raad van september middels een 
erratum voorgelegd, t 


