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schriftelijke vragen conform art. 46 Reglement van Orde

inzake nieuwbouw boerderij Peter van den Breemerweg

Aan het college van B&W
Gemeente Soest

Soest, 6 juni 2018

Geacht college,
Onder andere tijdens de openbare bespreking van het coalitieakkoord heeft fractievoorzitter
Jan Paauw (GGS) namens de nieuwe coalitie verklaard dat er niet verder zal worden
meegewerkt aan de nieuwbouw van een boerderij aan de Peter van den Breemerweg. Het
college wil op deze wijze haar verkiezingsbelofte van niet-bouwen buiten de rode contouren
gestand doen.
Ondertussen zijn we ruim drie weken verder. De trein lijkt echter gewoon door te rijden, zo
blijkt bijvoorbeeld uit een maandag 4 juni jl. gehouden Statenbijeenkomst Utrecht. De
Statencommissie Ruimte, Groen en Water heeft daar de partiële herziening van de PRS/PRV
besproken en besloten deze herziening vóór de zomervakantie, dus conform planning, ter
inzage te leggen.
Het voorgaande is reden voor de volgende vragen:
1. Heeft uw college inmiddels aan de Provincie laten weten dat u niet meer wilt meewerken
aan verplaatsing van de boerderij van André van Dorresteijn naar de polder?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, hoe kan het dan dat de Staten de procedure wél doorzetten?
2. In alle discussies over de al dan niet levensvatbaarheid van het boerenbedrijf van Van
Dorresteijn (wél of geen hobbyboer en de noodzaak van nevenactiviteiten voor de
bedrijfsvoering) en ook om te rechtvaardigen dat er inderdaad sprake is van een volwaardig
boerenbedrijf, hebben wij tot nu toe een onafhankelijk advies gemist. Zoals van de Stichting
Abc uit Woerden. Deze onafhankelijke, objectieve en deskundige Agrarische Beoordelingscommissie werkt uitsluitend voor gemeenten en Provincie en is mede voor onze gemeente
voor dit doel opgericht.

Stichting Abc adviseert over agrarische onderdelen in op te stellen bestemmingsplannen en
structuurvisies, toetst nieuwe bestemmingsplannen voor het agrarisch gebied en
beoordeelt agrarische bouwaanvragen en aanlegvergunningen. De adviezen van deze
Stichting worden op waarde geschat door de Raad van State (evenals het ontbreken ervan).
Het zou voor omwonenden, gemeenteraad, André van Dorresteijn c.s. en andere betrokken
partijen dan ook zinvol zijn als een dergelijk advies in deze besluitvorming voorhanden zou
zijn.
Vragen: Kunt u aangeven waarom het college van de gemeente Soest een dergelijk
deskundigenadvies, waarmee onomstreden kan worden vastgesteld of hier sprake is van
een volwaardig agrarisch bedrijf zoals bedoeld in de criteria van het bestemmingsplan
Landelijk Gebied, tot op heden niet gevraagd heeft? En bent u bereid dit advies t.b.v. de
besluitvorming alsnog te vragen?
Vriendelijke groet,

Yolande Gastelaars
Fractievoorzitter Democraten Soest Natuurlijk

