Beleidsregel teeltondersteunende voorzieningen 2011
Gedeputeerde Staten van Limburg,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL 2006); gezien het advies d.d. 5-12-2011 van de Provinciale Commissie
Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL), overwegen dat het wenselijk is het beleid voor
teeltondersteunende voorzieningen zoals vastgelegd in respectievelijk de beleidsregels hagelnetten
(2004) en teeltondersteunende voorzieningen (2005) te vereenvoudigen en samen te voegen tot één
nieuwe beleidsregel. Deze voorliggende beleidsregel treedt in de plaats van de genoemde eerdere
beleidsregels en zal geïntegreerd worden in het POL 2013.
Te hanteren definities
Agrarisch bedrijf: een bedrijf dat middels bedrijfsmatige activiteiten gericht is op het voortbrengen van
producten door middel van het telen van gewassen en/of houden van dieren.
Bouwvlak: een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken zijn toegelaten.
Kaart hellingklassen teeltondersteunende voorzieningen: op deze kaart (www.limburg.nl) zijn twee
gemiddelde hellingklassen voor het buitengebied in Zuid-Limburg opgenomen. In de hellingsklasse 4% is
in deze beleidsregel het oprichten van teeltondersteunende voorzieningen uitgesloten.
Ondersteunend glas: agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden voornamelijk bestaan uit glas of een
ander vergelijkbaar materiaal dienend tot het (op)kweken, vermeerderen of overwinteren van vruchten,
bloemen, groenten, planten of bomen. Boogkassen en daarmee visueel vergelijkbare voorzieningen
welke langer dan 6 maanden aanwezig zijn worden tevens beschouwd als ondersteunend glas. Indien
de standaardopbrengst in deze bedrijfsgebouwen meer dan 50% deel uitmaakt van het totale
bedrijfsinkomen dat door het betreffende agrarisch bedrijf genereert wordt, dan wordt ondersteunend glas
beleidsmatig niet meer beschouwd als ‘ondersteunend glas ’ maar als glastuinbouw.
Permanente teeltondersteunende voorziening: overkapping van de teelt is meer dan
6 maanden in het jaar aanwezig.
Teeltondersteunende voorzieningen: voorzieningen/constructies inclusief containervelden met als doel
het gewas te forceren tot meer groei en of de oogst te spreiden. Het gaat daarbij om zowel het
vervroegen als het verlaten van de teelt ten opzichte van de normale open teelt en/of het beschermen
van het gewas tegen weers invloeden, ziekten en plagen hetgeen leidt tot een beter kwaliteit van het
product. De teeltondersteunende voorzieningen dienen ter ondersteuning van de vollegrondsteelt.
Tijdelijke teeltondersteunende voorziening: overkapping is maximaal 6 maanden of korter in het jaar
aanwezig (al dan niet in een aaneengesloten periode).
Zuid-Limburg: het gebied ten zuiden van de grens stedelijke dynamiek van de gemeente Sittard-Geleen.

Criteria ten aanzien van de locatie en inpassing van teeltondersteunende voorzieningen in relatie
tot de bestemming agrarisch bedrijf.
-

-

-

-

alle gebouwen en bouwwerken zoals bedrijfswoning, stallen, loodsen, waterbassins, mestopslag,
kassen (inclusief ondersteunend glas), silo’s en permanente teeltondersteunende voorzieningen
moeten binnen het bouwvlak van de bestemming agrarisch bedrijf worden opgericht uitgezonderd
containervelden en hagelnetten. Voor zover tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen niet
binnen het bestaande bouwvlak van de bestemming ‘agrarisch bedrijf’ opgericht kunnen worden,
kan voor deze vormen van teeltondersteunende voorzieningen de bestemming ‘agrarisch bedrijf’
uitgebreid worden;
hagelnetten mogen ook buiten de bestemming agrarisch bedrijf opgericht worden in een
bestemming agrarisch of agrarisch met waarden;
via een afweging volgens de ‘module agrarische nieuwvestiging en uitbreiding’ uit het Limburgs
Kwaliteitsmenu d.d. 12-01-2010 dienen de maatregelen bepaald te worden voor een goede
landschappelijke inpassing (maatwerk) en waterinfiltratie danwel retentie waarbij tevens de
(eventuele) kwaliteitsverbeterende maatregelen bepaald worden;
de landschappelijke inpassing, eventuele kwaliteitsverbeterende maatregelen en de
instandhouding daarvan dienen op grond van recente jurisprudentie bij voorkeur publiekrechtelijk
vastgelegd te worden in de regels van een bestemmingsplan danwel in een
omgevingsafwijkingsbesluit. Dit in plaats van de tot nu toe gangbare privaatrechtelijke
overeenkomst met de initiatiefnemer. Voor alle tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen die
buiten het bouwvlak binnen de bestemming agrarisch bedrijf opgericht worden geldt dat een
‘opruimbepaling’ opgenomen dient te worden in de regels van het bestemmingsplan danwel het
omgevingsafwijkingsbesluit. Deze bepaling houdt in dat de tijdelijke teeltondersteunende
voorzieningen niet meer dan 6 maanden in het jaar aanwezig mogen zijn en na de teelt
opgeruimd en van het veld verwijderd dienen te worden;
vanwege de koppeling van het beleid voor teeltondersteunende voorzieningen met de agrarische
module voor nieuwvestiging en uitbreiding (uitgezonderd hagelnetten) is bij aanvragen voor het
oprichten van teeltondersteunende voorzieningen advies verplicht van een onafhankelijke
regionale kwaliteitscommissie. Voor het oprichten van hagelnetten is het niet verplicht advies in te
winnen bij een dergelijk commissie maar wordt gemeenten geadviseerd dit wel te vragen zeker in
landschappelijk waardevolle gebieden. Het niet laten doorlopen van de hagelnetten tot aan de
grond aan de randen van de percelen met hagelnetten blijft een verplichte maatregel voor
landschappelijke inpassing van deze hagelnetten.

Uitsluitende en gebiedsspecifieke criteria ten aanzien van ecologisch en landschappelijk
kwetsbare gebieden
-

-

het oprichten van tijdelijke en permanente teeltondersteunende voorzieningen is niet toegestaan
in de beekdalen van Limburg (zie POL-kaart 4c, actualisatie 2011), in het stroomvoerend en
bergend regime volgens “Bijlage 1: Kaartbladen bij Beleidsregels grote rivieren” en in ZuidLimburg niet op hellingen 4% volgens de kaart hellingklassen teeltondersteunende
voorzieningen;
het oprichten van teeltondersteunende voorzieningen in Zuid-Limburg in hellingen < 4% is
mogelijk mits dit niet ten koste gaat van de karakteristieke openheid van de plateaus.
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-

-

Een hulpmiddel bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van voorzieningen in open gebieden is
de Landschapsvisie Zuid-Limburg;
het oprichten van teeltondersteunende voorzieningen in Noord- en Midden Limburg is mogelijk
mits dit niet ten koste gaat van de karakteristieke openheid van de agrarische gebieden met
weinig bebouwing, waaronder de oud bouwlandgebieden. Een hulpmiddel hierbij wat betreft de
beoordeling van de toelaatbaarheid is het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg;
bij aanvragen voor teeltondersteunende voorzieningen die geheel danwel gedeeltelijk in de
droogdalen en laagtes van Limburg worden opgericht is er extra aandacht nodig voor de
ruimtelijke afweging.

(Geleidelijke) omschakeling naar glastuinbouw
In de opengrondstuinbouw wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ondersteunend glas.
Op het moment dat de teelt in ondersteunend glas qua bedrijfsinkomen uitgedrukt in Standaard
Opbrengst (SO) niet meer ondergeschikt is aan het bedrijfsinkomen dat gehaald wordt uit de
opengrondstuinbouw ( 50% van het totale bedrijfsinkomen), dan wordt dit beschouwd als nieuwvestiging
danwel omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf. In deze situaties is deze beleidsregel niet van
toepassing maar het glastuinbouwbeleid zoals opgenomen in het POL en de module glastuinbouw uit het
Limburgs Kwaliteitsmenu. Enige uitzondering hierop zijn specifieke bedrijfstakken in de boomteeltsector
(en in mindere mate) de fruitteeltsector. Gemeenten kunnen voor deze bedrijven in Noord- en Midden
Limburg specifieke concentratiegebieden aanwijzen met een minimale omvang van 25 ha. Het gaat
daarbij om specifieke vormen van boom- en fruitteeltbedrijven waarbij de opengronstuinbouw steeds
minder grondgebonden is en gecombineerd wordt met de teelt in kassen. Bij voorkeur dienen deze
bedrijven zich echter te vestigen in concentratiegebieden voor de glastuinbouw binnen het perspectief
p5b (dynamisch landbouwgebied) zoals aangeduid in het POL.
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