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B & W - NOTA 
 
 
Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Westhoekweg 4 te Ritthem 
 
Samenvatting: 
Op het perceel Westhoekweg 4 te Ritthem is het melkveehouderijbedrijf v.o.f. Cazant gevestigd. Recentelijk is de 
veestapel gegroeid naar 110 melkkoeien en 75 stuks bijbehorend jongvee. Gezien de omvang van de veestapel is 
de huidige mestopslagcapaciteit onvoldoende. De initiatiefnemers willen om die reden aan de achterzijde van het 
bedrijf een mestsilo oprichten. Binnen het huidige bouwvlak is geen ruimte om deze mestsilo te realiseren. In 
opdracht van de melkveehouderij is een ontwerp-wijzigingsplan opgesteld dat voorziet in het vergroten van het 
agrarisch bouwvlak op het betreffende perceel, zodat de mestsilo - na vergroting van het bouwvlak - gerealiseerd 
kan worden. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft vanaf 3 januari 2014 tot en met 13 februari 2014 ter inzage gelegen. 
Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Uw college wordt dan ook voorgesteld het ontwerp-wijzigingsplan 
'Buitengebied, 3e planwijziging' - waarin bovenstaande ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt - 
ongewijzigd vast te stellen.  
Verder wordt uw college geadviseerd de bijgevoegde planschadeovereenkomst af te sluiten met de initiatiefnemer, 
zodat de gemeente wordt gevrijwaard van eventuele planschadeclaims. 
 
 
Inleiding: 
Op het perceel Westhoekweg 4 te Ritthem is het melkveehouderijbedrijf v.o.f. Cazant gevestigd. Recentelijk is de 
veestapel van dat bedrijf gegroeid naar 110 melkkoeien en 75 stuks bijbehorend jongvee. Gezien de omvang van 
de veestapel is de huidige mestopslagcapaciteit onvoldoende. De initiatiefnemers willen om die reden aan de 
achterzijde van het bedrijf een mestsilo oprichten. Binnen het huidige bouwvlak is geen ruimte om deze mestsilo te 
realiseren. In opdracht van Cazant v.o.f. is een ontwerp-wijzigingsplan ingediend dat voorziet in het vergroten van 
het agrarisch bouwvlak op het betreffende perceel, zodat de mestsilo - na vergroting van het bouwvlak - 
gerealiseerd kan worden.  
Ten behoeve van de uitbreiding van het bouwvlak is advies (bijlage 553740) uitgebracht door de Agrarische 
Adviescommissie Zeeland (hierna: AAZ). De AAZ constateert dat, na uitbreiding van de veestapel tot de 
bovengenoemde dieraantallen, een mestopslag in de gevraagde omvang redelijkerwijs noodzakelijk is. Het huidige 
bouwvlak heeft een oppervlakte van circa 0,75 hectare. Het wijzigingsplan voorziet in het vergroten van het 
bouwvlak met circa 0,4 hectare, zodat er een bouwvlak van circa 1,15 hectare ontstaat. Het ontwerp-wijzigingsplan 
voldoet aan de in de wijzigingsbevoegdheid opgenomen bepalingen. Op 17 december 2013 heeft uw college 
besloten het ontwerp-wijzigingsplan in procedure te brengen. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft vanaf 3 januari 2014 
tot en met 13 februari 2014 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Uw college wordt dan ook 
voorgesteld het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied, 3e planwijziging' - waarin bovenstaande ontwikkeling 
planologisch mogelijk wordt gemaakt - ongewijzigd vast te stellen.  
 
Tevens wordt uw college voorgesteld de bijgevoegde planschadeovereenkomst (bijlage 563086) te sluiten met de 
verzoeker, zodat eventuele planschade wordt afgewenteld op de verzoeker. 
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Beoogd resultaat: 
Het vergroten van een bouwvlak ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf. 
 
 
Argumenten: 
- Op 17-12-2009 is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door de raad. In dat bestemmingsplan is bepaald 
dat - indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden - burgemeester en wethouders agrarische bouwvlakken kunnen 
vergroten tot ten hoogste 2 hectare. Het ontwerp-wijzigingsplan voldoet aan de in het bestemmingsplan genoemde 
voorwaarden. Er is dan ook geen reden het ontwerp-wijzigingsplan niet vast te stellen.  
- Door het sluiten van de bijgevoegde planschadeovereenkomst, wordt de gemeente gevrijwaard van eventuele 
planschadeclaims. 
 
Kanttekeningen: 
geen 
 
Kosten, baten en dekking: 
- De kosten van het plan komen geheel ten laste van de initiatiefnemer. 
- In de bijgevoegde planschadeovereenkomst is voorts bepaald, dat eventuele planschade wordt afgewenteld op 
de verzoeker. 
 
 
 
Uitvoering: 
- Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan, kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
- Na besluitvorming door uw college, zal de planschadeovereenkomst afgesloten worden. 
 
 
Evaluatie: 
N.v.t. 
 
Communicatie/burgerparticipatie: 
Extern:   Vlissingen.nl  Officiële publicatie 
Diversen:  Overig   
Toelichting op overig:Publicatie in de Staatscourant 
Besproken met communicatieadviseur: Nee 
  
Bijlage(n):  
563447 Vaststellingsbesluit wijzigingsplan Buitengebied, 3e planwijziging 
553735 Ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, 3e planwijziging 
553740 Advies Agrarische Adviescommissie Zeeland 
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B & W - BESLUIT 
 
Registratienummer: 563382 
 
Besluit: 
Het College van B&W besluit 
 
conform advies:  
1. het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied, 3e planwijziging' (zie bijlage 553735), ongewijzigd vast te stellen (zie 

bijgevoegd besluit, bijlage 563447); 
2.  bijgevoegde planschadeovereenkomst (zie bijlage 563086) te sluiten met verzoeker. 
 
 
 
 
 
 
Vlissingen, 25 februari 2014 
 
 
de loco secretaris, 

 
 
Rob Schiettekatte 
Bestuurs-/directiesecretaris 
 
 

 


