
 

 

 
 
 

Vastgestelde Structuurvisie Plussenbeleid 
(beleidskaders voor de grondgebonden veehouderij en voor de niet-
grondgebonden veehouderij (Plussenbeleid)) 
 
Op 19 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Berkelland de “Structuurvisie Plussenbeleid 
(beleidskaders voor de grondgebonden veehouderij en voor de niet-grondgebonden 
veehouderij (Plussenbeleid))” vastgesteld. 
 
De vastgestelde Structuurvisie Plussenbeleid bevat nieuwe beleidskaders voor uitbreidingen 
van niet-grondgebonden veehouderij buiten de agrarische bouwvlakken zoals opgenomen in 
de geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente Berkelland. 
Wanneer voor zo’n uitbreiding een herziening van het bestemmingsplan of een grote 
buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan nodig is, dan stelt de provinciale 
Omgevingsverordening een extra bovenwettelijke tegenprestatie verplicht. De vastgestelde 
Structuurvisie Plussenbeleid is in lijn met het Gelders Plussenbeleid en geeft een 
beleidsmatige verantwoording voor het gemeentelijk Plussenbeleid. Daarmee legt zij een 
juridische basis voor de vereiste financiële bijdrage bij dit soort uitbreidingen van niet-
grondgebonden veehouderij. 
 
De vastgestelde structuurvisie geeft aan hoe de omvang van deze ‘Plus-investering’ wordt 
bepaald en op welke manier deze kan worden ingezet. Bij dat laatste is van belang dat over 
de inzet van de ‘Plus-investering’ vroegtijdig een dialoog plaatsvindt met de omgeving zodat 
haar wensen kunnen worden meegenomen in de planvorming. Daarnaast bevestigt de 
vastgestelde structuurvisie ook al geldende beleidskaders voor onder meer de 
grondgebonden veehouderij. Met de vaststelling van de Structuurvisie Plussenbeleid is 
daarom een deel van de “Structuurvisie Berkelland 2025” ingetrokken, evenals de in 2008 
vastgestelde “Ruimtelijke Visie Landbouwontwikkelingsgebieden Berkelland & Oost Gelre”. 
 
Inzage en inwerkingtreding 
De Structuurvisie Plussenbeleid treedt in werking op 3 april 2019. Vanaf die datum kunt u de 
structuurvisie inzien in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. 
 
Deze publicatie en de structuurvisie kunt u ook bekijken op de gemeentelijke website 
www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Geldende plannen’. U kunt de 
structuurvisie ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
identificatienummer van de vastgestelde structuurvisie is NL.IMRO.1859.SVBKL20180001-
0100. 
 
Geen bezwaar of beroep 
Tegen het besluit tot vaststelling van deze structuurvisie kan geen bezwaar worden gemaakt 
of beroep worden ingesteld. Over de ontwerpstructuurvisie zijn zienswijzen ingediend. De 
gemeenteraad heeft deze zienswijzen beoordeeld en betrokken bij de besluitvorming over de 
vaststelling van de structuurvisie. 
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