
Omgevingsverordening Gelderland &  grondgebondenheid 

Grondgebonden veehouderijbedrijven zijn die bedrijven waarvan de productie geheel of in 

overwegende mate afhankelijk is van het voortbrengend vermogen van de onbebouwde grond in de 

omgeving van het bedrijf. De grond moet liggen in de omgeving van de bedrijfsgebouwen, gedacht 

kan worden aan cultuurgrond waarover het bedrijf kan beschikken op een afstand van maximaal 10 

kilometer van de gebouwen. Alleen een veehouderijbedrijf dat in de omgeving van de 

bedrijfsgebouwen voldoende cultuurgrond in gebruik heeft om meer dan 50% te kunnen voorzien in 

de ruwvoerbehoefte is grondgebonden. Hieronder volgt een overzicht van de situatie zoals die na 

verplaatsing voor het bedrijf van de heer Geerdink gaat gelden. In het voortraject van de aanvraag 

heeft de initiatiefnemer een strategisch bedrijfsplan ingediend die was opgesteld door Flynth. Hiermee 

toonde hij aan dat een verplaatsing noodzakelijk was en dat het ook economisch haalbaar was. Het 

rapport is vanwege de bedrijfsgevoelige informatie niet voor derden in te zien. Daarom maakt het ook 

geen onderdeel uit van dit plan.  

De conclusies uit het rapport waren dat er op de huidige locatie weinig perspectief is en dat het 

groeien en verplaatsen haalbaar is. Daarnaast was de eigendomssituatie en pachtsituatie beschreven. 

Er wordt gebruik gemaakt van ruim 60 hectare aan grond. Ook is aangegeven hoeveel mestcontracten 

er zijn. De tabellen in deze onderbouwing bieden daar weer een geactualiseerde versie van.  

 

Aantal 

dieren Diersoort   

Droge 
stofopname 

ruwvoer per 

dier per dag 

ruwvoer 

opname 

per dag 

Ruwvoer 

opname 

per jaar 

200 Melkkoeien   16 3200 1168000 

140 Jongvee   6 840 306600 

Totale ds opname uit ruwvoer 1474600 

      

      

Aantal ha   Status Gewas 

Opbrengst 

per ha     
(kg ds) 

Totale 
opbrengst 

26,6   Eigendom Gras 11500 305900 

4,81   Eigendom Mais 15000 72150 

10   

Langjarige 
overeenkomst 

mest/mais Mais 15000 150000 

20   

Langjarige 

overeenkomst 
mest/gras Gras  11500 230000 

Totaal 758050 

      

% ruwvoer voorziening       51,41% 

 

Uit bovenstaande blijkt dat het bedrijf na verplaatsing voldoet aan de definitie grondgebonden bedrijf 

zoals de provincie deze stelt in haar verordening. 



 


