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Gewassenteelt in Midden-Delfland

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

“Maaslandse tuinder Bas moet
stoppen met moestuin voor 120 mensen: 'Anders riskeren we een boete'”1. Het AD
kopte enkele dagen geleden “Boer Roel moet stoppen met Moestuin”2. Uit de artikelen

Op 30 oktober verscheen op Omroep West het bericht

blijkt dat de lokale biologische productie van voedsel op biologische veehouderijen
wordt afgestraft.

Het betreffende gebied is onderdeel van het landschap dat door de Provincie ZuidHolland aangewezen is tot Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. In de
onlangs verschenen Visie Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap is te lezen

dat er in het bijzonder aandacht uit gaat naar onder andere “jonge boeren die werken
aan toekomstgerichte verdienmodellen” en “nieuwe samenwerkingsverbanden en
nieuwe korte ketens”.
De biologische voedselproductie vindt plaats op het erf van een biologische
melkveehouder. Het betreft hier Community Supported Agriculture (CSA), waarin
consumenten en de boer een samenwerking aangaan en verantwoordelijkheden,

risico’s en opbrengsten delen. 3 CSA’s vergroten daarnaast bij consumenten het
bewustzijn over voedselproductie en vormen een alternatief verdienmodel voor
biologische boeren. In de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw wordt Herenboeren

genoemd als voorbeeld van “mooie CSA -initiatieven in de Provincie”. 4

1

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4472847/maaslandse-tuinder-bas-moet-stoppen-met-moestuin-

voor-120-mensen-anders-riskeren-we-een-boete
2

https://www.ad.nl/westland/boer-roel-moet-stoppen-met-moestuin-voor-stedelingen-als-we-doorgaan-

riskeren-we-boetes~a05f79de/
3

https://csanetwerk.nl/wat-is-een-csa/

4

https://www.zuid-holland.nl/@26465/hoofdlijnennotitie-vitale-landbouw-zuid-holland/
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1.

Hoe beoordeelt het College dat CSA op kleinschalige wijze wordt toegepast door
jonge melkveehouders, zoals in bovenstaand voorbeeld?

Antwoord
Toepassing van Community Supported Agriculture (CSA) zien we als een interessante
bijdrage aan de ontwikkelingen om te komen tot vitale landbouw.

2.

Hoe beoordeelt het college dat nieuwe verdienmodellen als bovenstaand worden
belemmerd door bestaande bestemmingsplannen?
Antwoord
De onderhavige casus die wordt aangehaald, betreft een locatie in het Bijzonder
Provinciaal Landschap Midden-Delfland.
Het gemeentelijke bestemmingsplan hanteert op de betreffende locatie beperkingen
voor een dergelijk initiatief uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit, het behoud van
grasland t.b.v. een hogere waterstand (beperking CO2 uitstoot veenweidegebied),
weidevogels en biodiversiteit; inhoudelijke ambities die door de provincie worden
onderschreven.
Het huidige provinciale ruimtelijke beleid schrijft voor dat bij agrarische bedrijven
nevenactiviteiten op de agrarische bouwkavel dient plaats te vinden. Ook is er beleid
dat een groot deel van buitengebied Midden-Delfland beschermt als Kroonjuweel
Cultureel erfgoed; deze locatie ligt daar net buiten en ondervindt daarvan dus geen
belemmering.
Er zijn verschillende initiatieven om bedrijven anders in te richten en met andere
verdienmodellen te werken. Het college wil waar mogelijk deze initiatieven steunen,
maar constateert ook dat dit spanning kan opleveren met het omgevingsbeleid en weten regelgeving. Dat geldt soms ook voor ons eigen beleid en regelgeving. Het
illustreert dat er uiteenlopende belangen zijn om in acht te nemen, zoals ruimtelijke
kwaliteit en biodiversiteit.
Om te komen tot een bredere, integrale belangenafweging op weg naar vitale
landbouw zullen concrete situaties en locaties moeten worden bezien om na te gaan
wat mogelijk is, wat de belemmeringen zijn, waar ruimte zit in bestaand beleid of waar
de gewenste ruimte alsnog kan worden gecreëerd door beleid en regels aan te
passen

– generiek, per gebied of per locatie.

Dit zien we als een belangrijk onderdeel van de gebiedsaanpak vitale landbouw.
Daarin kunnen we rekening houden met gebiedseigen kenmerken en andere
beleidsambities in het gebied.
De casus is een goed voorbeeld hoe belangrijk het is dat initiatieven tijdig worden
besproken en afgestemd met het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Midden
Delfland. Ons beeld is dat daar nu onvoldoende sprake van is geweest,
met als consequentie een formeel handhavingstraject.
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3.

Zijn er bij GS meerdere voorbeelden bekend over soortgelijke initiatieven, bijvoorbeeld
voedselbossen, die in de uitvoering tegen bestaande bestemmingsplannen aanlopen?
Zo ja, wat doet de provincie hierin?
Antwoord
Ja. Er zijn meer voorbeelden van initiatieven die tegen bestemmingsregels aanlopen,
waaronder voedselbossen, Land van Ons, Boerderij de Eenzaamheid (Warmond) of
Herenboeren (Rotterdam). De provincie gaat, indien dat verzoek komt, in gesprek met
ondernemers en gemeente. Meestal leidt dat tot een oplossing, maar niet alle
gevallen.

4.

Is het College bereid om met Gemeente Midden-Delfland in gesprek te gaan over de
match tussen bestemmingsplannen en de landbouwtransitie die de provincie voor
ogen heeft?
Antwoord
Ja. We zijn in gesprek met de gemeente over de gebiedsaanpak vitale landbouw, met
als doel te bepalen wat in dit gebied de concrete betekenis is van
toekomstbestendige, duurzame landbouw en hoe dit doorwerkt naar verschillende
initiatieven. Het onderwerp belemmeringen in beleid en regelgeving komt daarbij ook
ter sprake, waarbij we breder willen kijken dan bestemmingsplannen, zoals hierboven
aangegeven

5.

Welke andere instrumenten kan GS toepassen bij belemmerende
bestemmingsplannen?
Antwoord
Zie de hierboven gegeven antwoorden over een gebiedsaanpak vitale landbouw.

6.

Hoe zorgt GS ervoor dat de ambitie om korte ketens te stimuleren haar weerslag krijgt
in de module Circulaire Economie van het Omgevingsbeleid en hoe past bovenstaand
voorbeeld hierin?
Antwoord
Voor de circulaire economie ligt het accent bij de korte ketens vooral op het
verwaarden van reststromen in circulaire ketens (kringlopen). Korte ketens in de
voedselketen is één van de speerpunten bij duurzame landbouw en past ook goed in
de strategie en het beleid voor een circulaire economie; korte voedselketens krijgt
verder zijn weerslag bij de opgave landbouw.
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