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Ten geleide
Na het uitbrengen van de verkenning “Zilte perspectieven” (eind 2002) is door
InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster een zoektocht gestart naar potentiële
projecten in de zilte kuststrook van Nederland. Het doel was om verzilting niet als
bedreiging te benaderen maar als kans en te trachten nieuwe functies tot ontwikkeling
te brengen. Ook in andere verkenningentrajecten, o.a. samen met de Stichting
Toekomstbeeld der techniek (“Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut”,
uitgebracht in 2003) werden tal van concepten ontwikkeld om nieuwe invulling te
geven aan de zilte kuststrook, uitmondend in diverse nieuwe ideeën voor aquacultuur.
In het rapport “Zilte perspectieven” gaat het vooral om de binnendijkse verzilting,
terwijl het in “Zee in zicht” vooral gaat om buitendijkse vernieuwing. Het bleek niet
eenvoudig om projecten te selecteren met een verrassend perspectief voor een
verziltende regio.
Dit rapport is de weergave van één van die innovatieve kansen: de kweek van zagers
(een worm die leeft in zilte slik) voor visvoer in de wereldwijde aquacultuur. In
potentie luidt deze kweek ten behoeve van gebruik als visvoer een omslag in naar
duurzamere ecosystemen in zee: de zeevisserij ten behoeve van de vismeelindustrie
kan immers verminderen omdat op land een duurzamere bron voor visvoer wordt
ontwikkeld.
In dit rapport wordt ingegaan op de mogelijkheden om kwekerijen van zagers te
realiseren in Zeeland; en worden de planologische barrières en oplossingsrichtingen in
kaart gebracht. De aandacht die deze studie nu al heeft gekregen, heeft ertoe geleid
dat er een pilot op twee akkerbouwbedrijven wordt gerealiseerd in de herfst van 2005.

Dr. G. Vos,
Directeur InnovatieNetwerk Groene Ruimte
en Agrocluster
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De kweek van zagers op landbouwbedrijven
in Zeeland

Samenvatting
Algemeen wordt erkend dat de viskweeksector mondiaal enorme perspectieven biedt.
De groei van de sector is enorm, met een verdubbeling in tien jaar. Door de
bevolkingsgroei ontstaat een toenemende behoefte aan eiwitrijk voedsel, waardoor de
vraag naar vis nog sterk zal gaan toenemen. Ook in Nederland is de viskwekerij een
groeiende sector met een toenemend economisch belang.
Viskweek biedt een alternatief voor de vangst van vis op zee en levert daarmee een
grote bijdrage aan het terugdringen van de overexploitatie van de zee en de
wereldwijde aantasting van mariene ecosystemen. In internationaal verband wordt dit
duurzaamheidthema in toenemende mate op de agenda gezet.
De viskweeksector heeft echter zelf ook een duurzaamheidrisico, namelijk het gebruik
van visoliën en viseiwitten die afkomstig zijn van vangsten op zee. Verreweg het
grootste deel van het voer ten behoeve van de viskweek is afkomstig van natuurlijke
ecosystemen. Er kan een belangrijke stap in duurzaamheid worden gemaakt als het
voer voor de viskweeksector niet in natuurlijke ecosystemen wordt gewonnen, maar
wordt vervangen door geteelde organismen.
Gezien deze ontwikkelingen en vraagstukken, liggen er grote perspectieven voor de
duurzame kweek van plantaardige en dierlijke visvoeders, als alternatief voor de
vangst in natuurlijke systemen. In de plantaardige sector worden teeltmogelijkheden
onderzocht van o.a. wieren en algen. In de dierlijke sector liggen o.a. mogelijkheden
bij de kweek van zagers (Nereis sp.). Het bedrijf Topsy Baits te Wilhelminadorp in
Zeeland heeft jarenlange ervaring met de kweek van zagers. Het bedrijf levert
wereldwijd aas ten behoeve van de sportvisserij. Bij het bedrijf leven ideeën om de
kweek van zagers op te schalen, zodat een gekweekt alternatief ontstaat voor visvoer.
Daarvoor wordt samenwerking gezocht met agrarisch ondernemers in de regio, die op
hun bedrijven de kweek kunnen verzorgen.
De provincie Zeeland en InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster zijn een
samenwerking aangegaan om met het bedrijf Topsy Baits de haalbaarheid te
onderzoeken naar de opschaling van de zagerkweek in Zeeland. Daarvoor is begin
2005 een verkenning uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies te Culemborg en RBOI
Advies te Middelburg. De verkenning mondt uit in een advies en de opzet van
praktijkgerichte pilots waarin de opschaling van zagerkweek kan worden
vormgegeven. De verkenning spitst zich toe op drie thema’s: 1. duurzaamheid en
perspectieven, 2. samenwerkingsverbanden en 3. planologische mogelijkheden.
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1. Duurzaamheid en perspectieven
De kweek van zagers biedt een duurzaam alternatief voor de wereldwijde vangst van
vismeel en visoliën, zodat de aantasting en overexploitatie van mariene ecosystemen
kan worden gereduceerd.
Zagers hebben in de aquacultuur diverse toepassingen:
• Als kwaliteitsverbetering voor zgn. rijpingvoeders voor garnalen en tong en als
opkweekvoer voor kabeljauw, met een hoger overlevingspercentage en een
efficiëntere teelt tot gevolg;
• Als vervanging voor artemia (pekelkreeftje) voor vis- en garnaallarven;
• Als uitgroeivoer ter vervanging van vismeel en visolie;
• Mogelijk als smaakverbeteraar van gekweekte vis, zodat per saldo meer
plantaardige grondstoffen kunnen worden toegepast.
De opschaling van zagerkweek in Zeeland zal met name afzet vinden op de
internationale markt van visvoer. Vanwege de enorme productievolumes op de
wereldmarkt, zal de Zeeuwse productie (ook bij een grote opschaling) slechts een klein
percentage van de markt kunnen bedienen. De kweek biedt grote afzetperspectieven.
De zagerkweek zelf wordt door Topsy Baits voortdurend geoptimaliseerd. De kweek
kan aan duurzaamheid winnen als de input aan vismeel en visolie in het zagervoer op
termijn kan worden gereduceerd.
2. Samenwerkingsverbanden
Het blijkt dat er Zeeuwse akkerbouwers te interesseren zijn voor het aangaan van
samenwerkingsverbanden met Topsy Baits. De agrariërs richten op een deel van hun
grond kweekbassins in van ca. 1-2 ha, terwijl Topsy Baits het kweekmateriaal en de
kennis levert en de oogst verricht. Het voordeel voor de agrariërs is het toevoegen van
een economische activiteit aan de bedrijven, en het voordeel voor Topsy Baits is het
vergroten van de productie- en verwerkingsmogelijkheden.
Uit een vergelijkend onderzoek van andere agrarische sectoren wordt geconcludeerd
dat in principe alles juridisch en praktisch kan worden geregeld. Bij het opzetten van
een kweker-agrariër-samenwerking wordt bij voorkeur gebruikgemaakt van één-opéén samenwerkingsverbanden met de deelnemende agrariërs. In maatwerkcontracten
kunnen de afspraken worden vastgelegd over de inbreng van de grond door de
akkerbouwer, de investeringen in de bassins, pompen, etc., het leveren van
kweekmateriaal en de verzorging. Ook afspraken over de kosten en de uiteindelijke
oogstopbrengsten zijn een zaak van de ondernemers die onderling contractueel kan
worden vastgelegd.
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3. Planologische mogelijkheden en beperkingen
Het stimuleren van aquacultuur is één van de speerpunten in het sociaal-economisch
beleid van de provincie Zeeland. Ook diverse Zeeuwse gemeenten staan positief
tegenover de ontwikkeling. De ontwikkeling wordt gezien als een extra economische
drager voor het landelijk gebied met potentie voor meerdere ondernemers en
sectoren.
In de verkenning is antwoord gegeven op de belangrijkste vragen ten aanzien van de
planologische regeling en de landschappelijke gevolgen. Op gemeentelijk niveau is
vertaling in de bestemmingsplannen voor het buitengebied nodig en gewenst. Er zijn
diverse mogelijkheden om de zagerkweek op agrarische bedrijven bij gemeenten toe
te laten onder de agrarische bestemming; hetzij tijdelijk (als pilot), hetzij permanent.
Kweekbassins worden in het algemeen beschouwd als bouwvergunningplichtige
bouwwerken. Voorgesteld wordt om in de bestemmingsplannen een
wijzigingsbevoegdheid op te nemen, op grond waarvan het college van een gemeente
medewerking kan verlenen aan concrete initiatieven en een bouwvergunning kan
verlenen. Kweekbassins hebben een duidelijke invloed op het landschap. Gelet op de
beperkte hoogte is deze invloed echter relatief beperkt. Met beperkte voorzieningen
kan een goede inpassing in het landschap worden verzekerd.
Twee pilots
De verkenning stuurt aan op het uitvoeren van pilotprojecten in Zeeland om ervaring
op te doen met de samenwerking tussen ondernemers. De pilots vormen voor de
gemeenten en provincie een concrete aanleiding om gezamenlijk een visie te
ontwikkelen op de planologische regelgeving. In gezamenlijk overleg is besloten om
direct aansluitend op de verkenning op twee pilotlocaties in Zeeland, aan de slag te
gaan.
Het initiatief voor de pilots wordt genomen door Topsy Baits en twee akkerbouwers. In
de pilots zal ervaring worden opgedaan met de onderlinge verdeling van de
benodigde arbeid, de aansprakelijkheid en de financiële vergoedingen. Door
aanvragen in te dienen bij de betreffende gemeenten, wordt concrete ervaring
opgedaan met de planologische vergunningen.
Beleidsvorming
De provincie Zeeland overweegt aquacultuur op diverse manieren te stimuleren. Het
verdient aanbeveling om niet alleen zagerkweek maar ook andere - min of meer
vergelijkbare - economische activiteiten in de ontwikkeling te betrekken, zoals visteelt
en de teelt van schaal- of schelpdieren. Een aantal van deze teelten is ook mogelijk in
vergelijkbare bassins. In plaats van exclusief beleid voor de zagerkweek, is de
ontwikkeling gebaat bij de stimulering van dierlijke aquacultuur in brede zin. Op basis
van de pilotprojecten kan door de provincie concreet beleid worden geformuleerd
voor de aquacultuur in bassins op landbouwgronden. Het provinciale beleidskader kan
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als algemene handreiking dienen voor vertaling in bestemmingsplannen door
gemeenten.
Deze verkenning is gericht op decentrale ontwikkeling van aquacultuur in bassins. In
aanvulling daarop kan worden onderzocht of ook op centrale, grootschalige
vestigingslocaties aquacultuur wordt ontwikkeld. Dergelijke projectlocaties kunnen
schaalvoordelen hebben en kunnen, mits landschappelijk goed ingepast,
landschappelijke voordelen hebben boven de verspreide ontwikkeling op agrarische
bedrijven.
Ten slotte kan worden verkend of gesloten teeltsystemen mogelijk zijn. Dat biedt meer
ruimtelijke vrijheden voor de vestiging van kweekbassins.
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1. Inleiding
Wereldwijd maakt de kweek van vis een enorme groei door. Door de bevolkingsgroei
en de toenemende behoefte aan eiwitrijk voedsel, zal de vraag naar vis naar
verwachting nog enorm gaan toenemen. Ook in Nederland is de viskwekerij een
groeiende sector met een toenemend economisch belang.
Verreweg het grootste deel van het voer ten behoeve van de viskweek is afkomstig van
natuurlijke ecosystemen. Door de explosieve groei van viskweek en de economische
perspectieven voor de toekomst, neemt wereldwijd de vraag naar visvoer toe. Daarin
schuilt een groot duurzaamheidrisico: de toenemende overexploitatie van de zee en de
wereldwijde aantasting van mariene ecosystemen. In toenemende mate wordt dit
probleem op de agenda gezet.
Een van de oplossingen voor dit duurzaamheidprobleem is de kweek van plantaardige
en dierlijke visvoeders, als alternatief voor de vangst in natuurlijke systemen. In de
plantaardige sector worden teeltmogelijkheden onderzocht van o.a. wieren en algen.
In de dierlijke sector liggen o.a. mogelijkheden bij de kweek van zagers (Nereis sp.).
De druk neemt toe om visvoer op een duurzame wijze te produceren. Het bedrijf Topsy
Baits te Wilhelminadorp (Zeeland) heeft jarenlange ervaring met de kweek van zagers.
Het bedrijf levert wereldwijd aas ten behoeve van de sportvisserij. Bij het bedrijf leven
ideeën om de kweek van zagers op te schalen, zodat een gekweekt alternatief ontstaat
voor visvoer. Het bedrijf ziet grote economische potenties. Onlangs is het
projectvoorstel “Kweken van zagers ter verwerking tot visvoer” ingediend bij de EU. Dit
project wordt gesteund door de provincie Zeeland.
De provincie Zeeland, InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster en het bedrijf
Topsy Baits hebben de intentie om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken naar
de opschaling van de zagerkweek in Zeeland. Deze rapportage doet verslag van een
verkenning die begin 2005 is uitgevoerd naar de opschaling van zagerkweek in
Zeeland.
De doelstelling van het onderzoek is: het verkennen van de perspectieven voor de
kweek van zagers op landbouwbedrijven in Zeeland ten behoeve van duurzame
visvoerproductie. De verkenning is uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies te
Culemborg en RBOI Advies te Middelburg, onder begeleiding van de hiervoor
genoemde partijen.
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2. Vraagstelling
De doelstelling van de verkenning is uitgewerkt tot een vraagstelling voor een drietal
thema’s:
1. Duurzaamheid en perspectieven;
2. Samenwerkingsverbanden;
3. Planologische mogelijkheden en beperkingen bij realisatie van kweekfaciliteiten op
agrarische bedrijven.
Het derde thema is toegespitst op het verkennen van de condities die van belang zijn
voor het realiseren van kweekfaciliteiten op agrarische bedrijven, met name rond de
Oosterschelde. Dit moet inzicht geven in de bereidheid van agrariërs om mede te
investeren in een dergelijke nieuwe ontwikkeling, en zicht geven op de planologische
ruimte.
In dit stadium is afgezien van het verkennen van andere mogelijkheden, zoals andere
kweeksystemen en vestiging op bedrijventerreinen vanwege ruimtebeslag en kosten.
Als de productie, en daarmee het areaal kweekfaciliteiten, zeer sterk toe zou nemen, is
dan een aanvullende verkenning nodig.
1. Duurzaamheid en perspectieven
De kweek van zagers kan een duurzaam alternatief vormen voor de (wereldwijde)
vismeelproductie, zodat de aantasting en overexploitatie van mariene ecosystemen
kan afnemen.
Vraagstelling:
• Op welke wijze kan de kweek van zagers een alternatief bieden voor de
vismeelindustrie, en daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van
duurzaamheid?
• Wat is, bij opschaling van de kweek met een factor 10-100, de potentiële bijdrage
van zagerkweek aan de visvoermarkt?
• Biedt de kweek van zagers een alternatief voor visvoer voor de in Nederland
gekweekte vissoorten? Bestaat er belangstelling bij de Zeeuwse viskweeksector?
• Welke technische, organisatorische en duurzaamheidaspecten komen aan de orde
wanneer de kweek van zagers in Zeeland met een factor 10-100 wordt opgeschaald?
2. Samenwerkingsverbanden
Het bedrijf Topsy Baits biedt de technische mogelijkheden om de kweek van zagers op
te schalen. Daarvoor wil het samenwerkingsverbanden aangaan met agrariërs in de
regio, die een deel van de kweek kunnen overnemen. De agrariërs richten op een deel
van hun gronden kweekbassins in (van ca. 1 - 2 ha groot), terwijl Topsy Baits het
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kweekmateriaal en de kennis levert en de oogst verricht. Het voordeel voor Topsy Baits
is het vergroten van de productie- en verwerkingsmogelijkheden. Het voordeel voor de
deelnemende agrariërs is het toevoegen van een economische activiteit aan de
bedrijven.
Het opzetten van dergelijke kweker-agrariër-samenwerkingsverbanden roept een
aantal vragen op:
• Zijn agrariërs in principe bereid om op dergelijke basis aan de kweek van zagers
deel te nemen?
• Wat is de economische potentie van zagerkweek in Zeeland en wat is het
economisch perspectief voor de deelnemende agrariërs?
• In hoeverre kan zagerkweek bijdragen aan werkgelegenheid en toegevoegde
waarde voor de provincie Zeeland?
• Welke samenwerkingsvormen zijn mogelijk en welke contractvormen komen
daarvoor in aanmerking?
• Bij wie berust de juridische aansprakelijkheid?
• Zijn er situaties bekend, bijvoorbeeld uit de intensieve veehouderij, waarbij op
vergelijkbare wijze contracten worden afgesloten en, zo ja, wat kunnen we daarvan
leren?
3. Planologische mogelijkheden en beperkingen
Uit de praktijk blijkt dat gemeenten in Zeeland verschillende visies hebben op het
bestemmingsplan en het verlenen van de benodigde vergunningen. Dit wordt door de
betreffende bedrijven en ondernemers als belemmerend ervaren.
Vraagstelling:
• Welke planologische mogelijkheden bestaan er om de kweek van zagers op
agrarische bedrijven te ontwikkelen?
• Zijn er vergelijkbare situaties in Zeeland en daarbuiten (bijv. teeltondersteunend
glas, kersenkappen in de fruitteelt, viskwekerijen)?
• Welke mogelijkheden zijn er om de zagerkweek op agrarische bedrijven bij de
betreffende gemeenten toe te laten onder de agrarische bestemming?
• Welke mogelijkheden zijn er om de zagerkweek op agrarische bedrijven in het
landschap in te passen?
• Wat zijn de visies van de gemeenten rond de Oosterschelde (Goes, N-Bev, S-D,
Tholen, Reimerswaal) op de planologische bestemming van de hierboven
beschreven activiteiten op agrarische bedrijven, en wat is de visie van de provincie
Zeeland?
• Welke actoren spelen een rol bij de planologische vragen, met name met betrekking
tot de ruimtelijke/landschappelijke kwaliteit?
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Werkwijze
Voor de verkenning is de volgende werkwijze gehanteerd:
Analyse van het duurzaamheidvraagstuk aan de hand van literatuur en consultatie
van experts;
Gerichte interviews bij de betrokken instanties (met name de gemeenten rond de
OS);
Organisatie en begeleiding van een workshop waar de perspectieven met alle
betrokkenen gezamenlijk zijn besproken;
Opstelling van een einddocument waarin de conclusies van de verkenning zijn
opgenomen, evenals aanbevelingen voor de opschaling in een pilotstudy.
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3. Duurzaamheid en perspectieven
In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de duurzaamheidproblematiek van de
wereldwijde visvoersector. De perspectieven voor de kweek van zagers worden
verkend, als mogelijk alternatief voor de niet-duurzame winning van vismeel en
visoliën op zee.
De viskweeksector
De kweek van vis en schelpdieren is wereldwijd de snelst groeiende voedselproducerende sector. Het afgelopen decennium verdubbelde de omvang tot zo’n 45 miljoen
ton in 2000 (FID, 2002), tegenover een mondiale visvangst van zo’n 96 miljoen ton die
in hetzelfde decennium vrijwel op gelijk niveau is gebleven.
Een belangrijk deel van de mondiale viskweek betreft zoetwatervissen zoals
(herbivore) karpers en tilapia. Ook zalm is een veelgekweekte soort met 1 miljoen ton.
Andere kweekvissen zijn paling, forel, zeebaars, zeebrasem en tarbot. Kabeljauw is als
kweeksoort sterk in ontwikkeling.
In het algemeen wordt verwacht dat de mondiale viskweek verder zal groeien door
een wereldwijd toenemende vraag naar voedsel. Daarbinnen zal de vraag naar
hoogwaardige vissoorten, de carnivore soorten zoals zalm, alleen maar meer
toenemen. Dit komt door toenemende vraag van consumenten uit ontwikkelde landen
naar hoogwaardige, exclusieve visproducten (FAO, 2000).
Azië beslaat het grootste aandeel in de visteelt. Europa produceert met zo’n 2 miljoen
ton slechts een gering deel van de wereldwijde teelt. De zalmteelt in Noorwegen en
UK is met ruim een half miljoen ton één van de belangrijkste Europese kweeksectoren
(FID, 2002). De Nederlandse visteeltsector vormt met 0,6% een gering aandeel in de
Europese kweeksector (Van Eijk, 2001). De visteeltsector in Nederland bestaat
grotendeels uit paling- en meervalkwekerijen (tabel 1). De kweek van andere soorten
is in opkomst.
Tabel 1. De Nederlandse visteeltsector in cijfers (cijfers 2001, Van Eijk, 2001 en Luiten,
2003)
Vissoort
Zoetwatervissen:

Zoutwatervissen

Aantal bedrijven

Productie (tonnen)

Paling

60

ca 3800-4000

Meerval

25

ca 2200-2500

Forel

ca 5

-

Tilapia

4

ca 300

Zeebaars en tarbot

2

ca 150

Tong

ca 2

-
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Zowel door overheden als het bedrijfsleven wordt gewerkt aan initiatieven om de
positie van de visteelt in Nederland te versterken (o.a. InnoFisk 1 en II). Ook wordt
visteelt in toenemende mate ontwikkeld door overschakelende varkensboeren, die hun
stallen ombouwen tot kweekbassins (met name tilapia en paling).
De visvoermarkt
De voeders voor viskweek zijn van oudsher hoofdzakelijk van mariene oorsprong.
Vismeel en visolie vormen de belangrijkste grondstoffen voor de vraag naar resp.
eiwitten en vetten in de visteelt. Kortom, visvangst is totnogtoe in veel gevallen
onontbeerlijk voor viskweek. Ter illustratie: voor de productie van 1 kg zalm is 4 kg in
het wild gevangen vis nodig (Tacon, 2003).
Zalm is samen met zoutwatervissen en paling de ‘grootverbruiker’ van wilde vis.
Andere (herbivore of omnivore) kweekvissoorten consumeren minder wilde vis in de
vorm van visvoeder: van zo’n 0,2 kg/kg voor tilapia tot zo’n 2 kg/kg voor zeegarnalen
(Tacon, 2003).
De viskweek en de daaraan gekoppelde visvoermarkt zijn sterk internationaal
georiënteerd. Wereldwijd wordt jaarlijks zo’n 6,5 miljoen ton vismeel en 1,2 miljoen
ton visolie geproduceerd (FAO, 2000). Van dit totale aanbod visolie en vismeel wordt
momenteel resp. 70% en 34% ingezet in visvoeders (IFFO, 2002). De zalmsector is een
grote afnemer van visolie met 53% van het mondiale visolieaanbod.
De verwachting is dat op korte termijn de vraag naar vismeel en visolie alleen maar zal
toenemen door de sterk stijgende viskweeksector. Volgens verschillende inzichten zal
de vraag vanuit de viskweek naar vismeel en visolie sterk stijgen. De vraag naar visolie
vanuit de viskweek zal binnen enkele jaren het aanbod overstijgen (Tuominen en
Esmark, 2003, zie figuur 1).
Het is niet aannemelijk dat de productie van vismeel en visolie zal stijgen. Er zal eerder
sprake zijn van (natuurlijke) beperkingen aan de aanbodzijde van vis voor industriële
visvangst. Daarnaast is uit oogpunt van duurzaamheid een stijging of continuering van
deze productie ongewenst (Tuominen en Esmark, 2003/Anonymus, 2003).
Potentie voor vervanging van vismeel en visolie door zagers
Uit oogpunt van duurzaamheid en de op korte termijn verwachte tekorten is het
noodzakelijk dat gezocht wordt naar vervangers van vismeel en visolie in visvoeders. In
de visvoermarkt zijn reeds verschillende alternatieven beschikbaar of in ontwikkeling
(Tuominen en Esmark, 2003/Anonymus, 2003). De meest perspectiefvolle zijn:
• Eiwitten en vetten van plantaardige afkomst. Deze worden op grote schaal geteeld
en zijn volop beschikbaar. In deze markt is concurrentie vanuit de humane en
diervoedersector. Een toenemende vraag naar plantaardige grondstoffen heeft ook
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consequenties op verschillende duurzaamheidvlakken, zoals ruimtebeslag en
biodiversiteit.
• Zeeorganismen lager uit de voedselketen: zoöplankton, kreeftjes, krill, algen,
wieren, etc. Deze soorten worden reeds op zee gevangen. De vraag is echter in
welke mate de vangst hiervan nog kan toenemen binnen duurzame kaders. Ook de
teelt van algen en wieren kan bijdragen als grondstof voor visvoeders.
• Gekweekte dierlijke organismen, zoals zagers.
FISH OIL TRENDS
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OTHER CONSUMPTION

TOTAL PRODUCTION

Figuur 1. Mondiale vraag en aanbod van visolie.
Andere mogelijkheden zijn de inzet van eiwitten en vetten uit visafval (bijvangst,
visverwerking etc.) en dierlijk afval (slachtafval, bloed- en veermeel, etc). Regelgeving
(m.n. EU) en eisen van afnemers stellen echter vooralsnog vergaande beperkingen aan
het gebruik hiervan in visvoeders.
De vervanging van mariene grondstoffen door plantaardige grondstoffen in
zalmvoeders kan oplopen tot 50% (eiwitten) en 80% (olie). Een belangrijke beperking
bij de inzet van alternatieven is de specifieke kwaliteit en smakelijkheid, bijvoorbeeld
door het gehalte aan omega-3-vetzuren.
Binnen InnovatieNetwerk worden verschillende initiatieven ontplooid om het thema
“Duurzaamheid en aquacultuur” te ontwikkelen (“Zee in zicht: zilte waarden duurzaam
benut” (Luiten, 2003); “Mariene parken: duurzaam in zee” (Broeze et al., 2004) en
“Innofisk” (Van Laere, 2004). In de laatste studie staat SCP (single cell protein), gemaakt
op basis van methaan, centraal. SCP wordt experimenteel toegepast bij de
zalmkwekerij in Noorwegen.
De inzet van zagers kan op specifieke punten een bijdrage leveren aan de vervanging
van vismeel en visolie in visvoeders voor kweekvis:
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• Zagers worden sinds 1999 al toegepast als kwaliteitsverbetering in zgn.
rijpingvoeders voor garnalen en tong. De mate van overleving neemt toe, wat
resulteert in een efficiëntere teelt (Meijering, 2005, zie kader).
• Zagers kunnen deels de inzet van de levende artemia (pekelkreeftje) als cyste aan
vis- en garnaallarven verkorten. Zagers vervangen in dit geval dus de levende
artemiacystes die in grote hoeveelheden in zoutmeren over de hele wereld worden
geoogst. Topsy Baits verwacht veel van de inzet van zagers bij de opkweek van
kabeljauw. Nu overleeft hooguit 10% van de jonge opfok. Het bedrijf ziet goede
mogelijkheden om door de inzet van zagers dit percentage te verbeteren.
• Zagers hebben een smaakverbeterende eigenschap. Dit betekent dat bij toevoeging
aan het voer, meer plantaardige grondstoffen kunnen worden ingezet zonder dat de
smakelijkheid van de gekweekte vis verloren gaat. Het gebruik van zagers als
voercomponent geeft de specifieke “wildsmaak” van gevangen wilde vis aan
gekweekte vis. De verantwoordelijke stoffen zijn bromophenols, en dit geldt vooral
voor garnalen, zalm, forel en “shellfish”.
• Naar verwachting kunnen zagers ingezet worden in uitgroeivoer als vervanging van
vismeel en visolie. Topsy Baits is deze afzet nog aan het ontwikkelen.
Het Nederlandse bedrijf Solea kweekt tong en gebruikt zagers als voer voor de
moederdieren. De moederdieren krijgen rond de paaitijd een zo natuurlijk mogelijk
dieet, met o.a. zeepieren, mosselen en levende zagers. Het dieet van de opgroeiende
tong, die ten behoeve van filet wordt gekweekt, bevat geen zagers. De reden hiervoor
is dat zagers zoals die nu worden ingezet voor de moederdieren, te duur zijn ten
opzichte van gangbaar visvoer. Het bedrijf geeft wel aan dat zagers mogelijk de
aantrekkelijkheid van het voer in dat teeltstadium kunnen verbeteren.
Vooralsnog beperkt de inzetbaarheid van zagers zich tot specifieke markten, zoals
garnalen en tong, en specifieke teeltstadia van vis, met name rond de paaitijd van
moederdieren. De markt voor andere vissoorten zoals zalm, kabeljauw en tarbot is in
ontwikkeling. De inzet van zagers in teeltstadia waarin veel grotere hoeveelheden
visvoer worden afgezet, is nog in ontwikkeling. Het succes daarvan lijkt met name
afhankelijk te zijn van de smaakverbeterende eigenschappen. Als we kijken naar de
Nederlandse visteeltsector, moeten we constateren dat de perspectieven voor de inzet
van zagers dus met name bij de in het buitenland geteelde soorten liggen.
De huidige zagerproductie bij Topsy Baits bedraagt 70 ton per jaar. Wereldwijd is Topsy
Baits de enige producent van zagers ten behoeve van visvoer. Stel dat de
zagerproductie met een factor 100 wordt opgeschaald naar 7000 ton per jaar, dan
betekent dat op gewichtsbasis nog slechts een half procent van de mondiale vismeelen visoliemarkt voor visvoeders. Echter, door de specifieke eigenschappen kan een
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geringe toevoeging van zagers bijdragen tot een grotere vervanging van vismeel/
visolie door plantaardige grondstoffen.
Duurzaamheidaspecten bij de opschaling van zagerteelt
De huidige productie van Topsy Baits is 70 ton per jaar. De teelt vindt plaats in
langwerpige bassins van ongeveer 1.000 m2 die gevuld zijn met 20-25 cm zeezand
waarin de zagers groeien. De productie van zagers is 1,5 ton per 1.000 m2. Bij
opschaling van de zagerteelt kan een productie van 9,5 ton zager per ha per jaar
gerealiseerd worden, bij een ruimtebenutting van 7 bassins van 900 m2 per ha.
Bij opschaling spelen de volgende duurzaamheidaspecten een rol:
Watergebruik
Per kilogram geproduceerde zager wordt gemiddeld zo’n 5 m3 water gebruikt over de
groeiperiode van 5 maanden. Per ha is dit een continue wateraanvoer en -afvoer van
zo’n 14 m3 per uur of 52.000 m3 over de gehele productiecyclus. Dit waterverbruik stelt
technische en organisatorische eisen aan de locatie: de logistiek van wateraanvoer en afvoer dient hier immers op aangepast te zijn.
Voor de duurzaamheid is de belasting van het afvalwater van belang. In de bassins
ontstaat een rijke algengroei, waarschijnlijk door het voedselaanbod. Het afvalwater
bevat zodoende veel algen. Het afvalwater bevat ook nutriënten afkomstig uit de
zagerteelt (stikstof in de vorm van ammonium en nitriet). Denitrificatie vindt in de
bassins plaats. Uit een analyse van het ingaande en uitgaande water bij Topsy Baits
blijkt dat er geen toename was van nitraat en fosfaat in het afvalwater ten opzichte
van het ingenomen water. Van de waterkwaliteit zijn echter nog maar weinig gegevens
voorhanden. Er zal intensiever bemonsterd moeten worden om een beter onderbouwd
beeld te krijgen van de waterkwaliteit.
Een oplossingsrichting is het hergebruiken en recirculeren van water, waardoor minder
water wordt gebruikt en geloosd. Een ander voordeel is een mindere afhankelijkheid
van de locatie. Of recirculatie in de praktijk tot de gewenste voordelen leidt, zal
proefondervindelijk moeten worden vastgesteld.
Een andere oplossingsrichting is hergebruik van het geloosde algenrijke water als
voedselbron voor de teelt van schelpdieren, zoals kokkels. Hiermee wordt al
geëxperimenteerd.
Voer
Topsy Baits gebruikt momenteel voer van Nutreco voor de teelt van zagers (zie kader
hieronder).
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Het commerciële zagervoer dat wordt ingezet in de teelt van zagers door Topsy Baits
bestaat voor het grootste gedeelte uit plantaardige grondstoffen: granen, soja en maïs,
of bewerkte producten daarvan. Deze plantaardige producten bieden met name de
eiwitten en koolhydraten die de zagers nodig hebben om te groeien. Een derde van de
eiwitten in het voer is afkomstig van vismeel (zo’n 10%) en bijna het totale olieaanbod
in het voeder is afkomstig van visolie (6 van de in totaal 7%) (Van Dooren, 2005).
Het voer voor zagers bestaat voor een gedeelte uit vismeel en visolie. Dit betekent dat
indien zagers worden ingezet ter vervanging van vismeel en visolie in de visteelt, er
verder terug in de keten toch nog vismeel en visolie gebruikt worden. De toepassing
van visafval in het voer van de zagers is in ontwikkeling.
De balans tussen in- en output in de zagerteelt is in tabel 2 weergegeven. Het
voerverbruik is ongeveer 1 ton voer om 1 ton zagers te produceren. De samenstelling
van zagers is 15% droge stof met 63% eiwit en 14% vet. Dus uit 100 kg vismeel en 60 kg
visolie wordt respectievelijk 102 en 23 kg eiwit en vet geproduceerd met zagers
(omgerekend naar hetzelfde percentage droge stof als het voer).
Tabel 2. De input aan voer vergeleken met de output aan zagers, bij de productie van 1
ton zagers.
Component

Input voer

Output
zagers

Droge stof (kg/ton)

930

150

Eiwitten (kg/ton product met 93% ds)

310

102

Waarvan:

Vismeel

100

Plantaardige oliën (soja,

210

etc.)
Vetten (kg/ton product met 93% ds)
Waarvan:

70

23

Visolie

60

Plantaardige oliën (soja,

10

etc.)
De conclusie is dat er ongeveer evenveel viseiwit nodig is om zagereiwit te produceren
(verhouding 100 : 102). Om vetten in zagers te produceren, is er bijna drie keer zoveel
vet uit vis nodig (verhouding 60 : 23). Naast de mariene input is er ook nog een
plantaardige input aan eiwitten (210 kg) en vetten (10 kg) om de eiwitten en vetten in
zagers te produceren. Voor beide componenten is de verhouding tussen totale in- en
output ongeveer 3 : 1.
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Bij de specifieke inzet van zagers zoals die nu plaatsvindt in rijpingvoeders, treedt een
sterke efficiëntiewinst in de teelt op. Er is sprake van een veel hoger percentage
overleving. De minder efficiënte omzetting van grondstoffen door zagers dient
afgewogen te worden tegen deze efficiëntiewinst.
De vervanging van vismeel en visolie in voeders voor teeltvissen door zagers kan
worden verbeterd als de input aan vismeel en visolie bij zagerteelt wordt gereduceerd
met tenminste een factor drie. Het uiteindelijke doel moet zijn om de kweek van
zagers volledig op plantaardige voedingsbronnen te laten plaatsvinden, zodat de input
van dierlijke eiwitten en vetten in de keten tot nul kan worden gereduceerd. Door de
betreffende zagerkwekerij in Zeeland worden reeds experimenten uitgevoerd met een
verbetering van de voerconversie en de input van puur plantaardige voedselbronnen.
Voor het geheel van de keten geldt dat door de inzet van zagers per saldo een
vervanging van mariene door plantaardige grondstoffen kan plaatsvinden. Dit kan het
efficiëntieverlies bij de zagerteelt opheffen, maar hierbij moet worden opgemerkt dat
cijfermatig inzicht ontbreekt. Het verdient aanbeveling om een input-output-analyse te
berekenen voor plantaardige en dierlijke vet- en eiwitbronnen in de gehele voerketen.
Dit zal het inzicht in de duurzaamheid verbeteren.
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4. Samenwerkingsverbanden
De opschaling van zagerkweek naar akkerbouwbedrijven vergt een specifieke
samenwerking tussen het zagerkweekbedrijf en de akkerbouwers. Om dit aspect te
verkennen, wordt in dit hoofdstuk een aantal samenwerkingsvormen in de land- en
tuinbouw op een rij gezet en wordt kort ingegaan op enige juridische en fiscale
aspecten van teelt- of productiecontracten.
Aanleiding
Topsy Baits wil de kweek van zagers opschalen door samenwerkingsverbanden aan te
gaan met agrariërs in de regio die een deel van de kweek voor hun rekening nemen. In
beginsel kan die samenwerking op veel manieren worden ingevuld. De
gemeenschappelijke noemer van al deze vormen is contractteelt: telen voor een vaste
afnemer, die zelf de benodigdheden voor de teelt aanlevert.
Teeltcontracten in de Nederlandse land- en tuinbouw
Contractteelt is een veelvoorkomend fenomeen in de Nederlandse land- en tuinbouw
(akkerbouw, vollegrondsgroenten, graszaad, bollen, glastuinbouw, intensieve
veehouderij). Voor de contractgever zijn motieven: de zekerheid van leverantie,
gestandaardiseerde kwaliteit en zekerheid omtrent de prijs. De contractnemer op zijn
beurt kan afzet- en prijsrisico’s (ten dele) overdragen middels een teeltcontract, en
specifieke teeltkennis binnenhalen.
In beginsel kan alles juridisch worden overeenkomen zoals men wil. Meestal is de
verdeling evenwel: de contractgever zorgt voor het uitgangsmateriaal, voer,
teeltbegeleiding en transport van eindproducten. De contractnemer draagt zorg voor
de arbeid, huisvesting en inrichting, alsmede enkele exploitatiekosten met betrekking
tot onderhoud, reparaties en de afzet van restproducten (bijv. afvalwater). De
teeltvergoeding wordt onderling bepaald en vastgelegd, en kan afhankelijk zijn van de
hoeveelheid geteelde producten, van de beteelde oppervlakte of van een combinatie
daarvan.
Fiscaal gezien wordt ‘echte’ contractteelt onderscheiden van ‘pseudo-contractteelt’. Bij
echte contractteelt geldt het contract waarbij de teler tot aan de levering van de
producten aan de gecontracteerde afnemer het volle risico met betrekking tot de oogst
blijft lopen: geen oogst, geen geld! Dit is fiscaal ‘ongecompliceerd’. Echte contractteelt
speelt bij bijv. aardappelen.
‘Pseudo-contractteelt’ is een vorm die dicht tegen huur of pacht aan zit. Dit komt vaak
voor in de glastuinbouw. De tuinder stelt dan een vak of kas ter beschikking voor de
contractteelt. Hij krijgt daarvoor een vaste prijs per m2 van de afnemer. De afnemer
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draagt de meeste kosten en risico’s van de teelt. De arbeid wordt verdeeld. Het werk
van de tuinder kan variëren van planten en opkweek tot het slechts openzetten van de
ramen en het opruimen van de kas. Deze vorm van contractteelt kan zo dicht tegen
huur of pacht aan zitten, dat de fiscus deze ook als zodanig behandelt.
In de volgende drie kaders geven we voorbeelden van teeltcontracten in de
graszaadteelt, consumptieaardappelteelt en de kalverhouderij.
Graszaad - Cebeco
Graszaadteelt bij Cebeco Seeds BV vindt uitsluitend
op contract plaats. Een graszaadcontract moet gezien
worden als een vorm van een koopovereenkomst. De
teler verplicht zich om het te telen graszaad terug te
leveren aan Cebeco Seeds BV. De voorwaarden van
overeenkomst zijn uitsluitend op basis van
Participatieovereenkomst 75 - 25. Bij deze overeenkomst komt 75% van de netto-opbrengstprijs toe aan
de teler en 25% aan Cebeco Seeds BV. Als bodem
geldt een per kwaliteit afgesproken minimumprijs.
Consumptieaardappelen - Neutkens
De contractteelt van aardappelen voor de verwerkende industrie is
een kernactiviteit van Neutkens. Het rassenpakket is zo goed mogelijk
afgestemd op de wensen van de industrie en de teler. Er worden
zowel vroege als late rassen gecontracteerd.
De industrie bepaalt welke rassen door Neutkens gecontracteerd
kunnen worden en Neutkens overlegt met de teler welk ras het beste
bij de teler past. In de buitendienst van de aardappelen zijn 2
medewerkers actief, ieder in zijn eigen rayon. Begeleiding van de teelt
tijdens het groeiseizoen en tijdens de bewaring zijn de voornaamste
taken. Er worden regelmatig monsters genomen om de kwaliteit van
de partij te bepalen.
Voortdurend zijn alle adviezen over teeltmaatregelen gericht op het
bereiken van een optimaal resultaat voor de teler binnen de door de
afnemer gestelde kwaliteitseisen. Alle door ons gecontracteerde
aardappelen zijn bestemd voor de fritesindustrie en CêlaVíta.
De aardappelen worden direct afland geleverd, eventueel
voorgesorteerd. Ook worden vanuit de opslag van telers de
aardappelen naar de industrie geleverd. In het contract is het tijdstip
van levering vastgelegd. Er zijn verschillende contractmogelijkheden.
Een van tevoren vastgestelde netto hoeveelheid aardappelen per
hectare wordt voor een vaste prijs per kilo afgerekend en het restant
wordt afgenomen op basis van gemiddelde beursprijs, dagprijs of
pool.
Het pootgoed voor de contractteelt wordt door de industrie of door
Neutkens aan de telers geleverd. Rechtstreeks vanuit het koelhuis
worden de pootaardappelen bezorgd bij de telers. Steeds vaker
worden pootaardappelen in grotere partijen losgestort verladen en
geleverd. Ook kan het pootgoed in jutezakken op pallets geleverd
worden.
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Kalverhouderij - Alpuro
De Alpuro Group is een integratie van bedrijven in de
kalfsvleessector. De Alpuro Group werkt samen met ongeveer 350
kalverhouders in Nederland. De kalveren zijn eigendom van
Alpuro. De kalverhouderijen zijn eigendom van de kalverhouders.
Zij hebben een samenwerkingscontract met de Alpuro Group.
De Alpuro Group draagt het economisch risico voor de kalveren. De
kalverhouder is verzekerd van zijn inkomen en kan zijn aandacht
volledig wijden aan de verzorging van de kalveren. De Alpuro
Group maakt gebruik van de specialistische kennis en ervaring van
de kalverhouder. De kalverhouder kan terugvallen op de faciliteiten
van de Alpuro Group, zoals de kennis, adviezen en begeleiding van
de vertegenwoordigers van Alpuro. Het grootste voordeel is echter
dat alle stappen binnen het productieproces van kalfsvlees op deze
wijze beheersbaar en controleerbaar zijn.
De kalverhouder is verantwoordelijk voor het verzorgen van de
kalveren. Hij begeleidt de kalveren en houdt van alle
ontwikkelingen op het bedrijf een administratie bij. De gegevens
worden vastgelegd in het IVI®-Center. Daarnaast speelt ook de
persoonlijke aandacht van de kalverhouder een belangrijke rol.
Verschillende keren controleert hij in de stal de kalveren. Hij
beoordeelt bijvoorbeeld of ze er gezond uitzien, of ze goed en
voldoende eten en of ze naar gelang hun leeftijd en het voer
voldoende groeien. De groei en gezondheid van de kalveren zijn
voor de kalverhouder de belangrijkste punten. Hij krijgt namelijk
naast zijn basisvergoeding een uitbetaling die is gebaseerd op zijn
resultaten. Dit wordt onder andere berekend naar de
voederconversie, de groei per dag, het voergebruik en de kwaliteit
en de kleur van het vlees.
De kalverhouders die met de Alpuro Group samenwerken,
gebruiken de speciale voeders voor de productie van Melkwit
Kalfsvlees®. De vertegenwoordigers van Alpuro ondersteunen de
kalverhouders bij het samenstellen van het optimale voederpakket
voor de kalveren. De kalverhouder neemt maatregelen voor de
opslag van het voer. Hiermee wordt voorkomen dat bederf,
verontreiniging of vermenging van voeders optreden.
In het samenwerkingcontract tussen de kalverhouder en de Alpuro
Group zijn over hygiëne afspraken vastgelegd.
Elke kalverhouder kan zijn bedrijfsgegevens vastleggen in het IVI®Center. De individuele bedrijfsinformatie wordt daar verwerkt,
gebundeld en gestructureerd tot managementinformatie. Ook alle
controlegegevens zijn erin vastgelegd. De kalverhouder heeft op
deze manier op elk moment, snel en overzichtelijk inzage in alle
gegevens en kan wanneer dat nodig is, heel snel actie
ondernemen.
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5. Planologische mogelijkheden en
beperkingen
In dit hoofdstuk worden de planologische aspecten belicht die een rol spelen bij de
opschaling van de teelt van zagers naar akkerbouwbedrijven in Zeeland. Er wordt een
beschrijving gegeven van de mogelijke ruimtelijke effecten. Er wordt een aanzet
gegeven voor ruimtelijke beleidsvorming op provinciaal en gemeentelijk niveau.
Vervolgens wordt ingegaan op de juridisch-planologische regelingen die van belang
zijn voor de zagerkweek op akkerbouwbedrijven.

5.1. Ruimtelijke effecten
Teeltsysteem
De zagerteelt op landbouwbedrijven zal plaatsvinden in bassins met een oppervlakte
van ca. 1.000 m². Het gaat daarbij om foliebassins in een gaasconstructie, ondersteund
en in de grond verankerd door palen. De bassins zijn ongeveer 50 cm hoog. In de
bassins wordt een laag zeezand van 20 tot 25 centimeter aangebracht. Verder worden
de bassins gevuld met zout water. De bassins worden afgedekt met gaas, direct op de
bassins.
Ieder bassin wordt voorzien van een beluchtinginstallatie (een kleine pomp/blower),
die in een kast wordt geplaatst. Daarnaast moet het water continu worden ververst
door de in- en uitlaat van water (per bassin ongeveer 1,5 m³/uur). Op de huidige
locatie aan de Oosterschelde is de kwaliteit van het uitgaande water vergelijkbaar met
de kwaliteit van het ingelaten water.
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Opschalen zagerproductie
Bij opschaling van de zagerteelt kan naar verwachting een productie van 9,5 ton per ha
per jaar worden gerealiseerd. Het opschalen van de productie kan op twee manieren:
• Centraal op een (grootschalige) projectlocatie, bijvoorbeeld speciale
bedrijventerreinen voor de aquacultuur;
• Decentraal op agrarische bedrijven.
In theorie is zagerkweek ook in gebouwen mogelijk. Vanwege de hoge investeringen
(factor 20; info Topsy Baits) is dat echter niet interessant.
Uit bedrijfseconomische overwegingen heeft de vestiging op een grootschalige
projectlocatie in beginsel de voorkeur boven een kleinschalige decentrale
ontwikkeling. Structurele uitbreiding van het bestaande bedrijf bij het Goese Sas is
echter niet mogelijk, omdat de gemeente Goes daaraan vanwege de invloed op het
landschap geen medewerking verleent. Ook de vestiging van een tweede
bedrijfscentrum op een locatie elders in de provincie is tot dusver niet mogelijk
gebleken.
Een alternatief kan worden gevonden in de decentrale ontwikkeling van
kleinschaligere eenheden op agrarische bedrijven. Dergelijke kleinschalige eenheden
hebben een beperktere invloed op het landschap. Wel zullen deze eenheden meer
verspreid worden gerealiseerd.
Hoewel concrete exploitatiecijfers nog niet beschikbaar zijn, denkt Topsy Baits –
ondanks de bedrijfseconomische voordelen van een grote projectvestiging – dat ook
kleinere verspreide eenheden rendabel te exploiteren zijn. In deze studie werken we
deze optie verder uit.
Locatie
Het teeltsysteem stelt een belangrijke voorwaarde aan de locatie van de bassins: op de
betreffende locaties moet aan- en afvoer mogelijk zijn van zout water van voldoende
kwaliteit. Het oppervlaktewater van Oosterschelde, Grevelingen en Veerse Meer is in
beginsel direct te gebruiken. Met betrekking tot het Westerscheldewater is de
hoeveelheid slib een probleem. Dit slib moet eerst uit het water worden gefilterd.
Zoals hiervoor al aangegeven, is de kwaliteit van het uit te laten water goed; er is op
de locatie bij Wilhelminadorp nauwelijks kwaliteitsverschil tussen het uit te laten en
het in te laten water; er is dan ook in beginsel geen bezwaar tegen de wateruitlaat.
Ook grondwater, mits voldoende zout, is in beginsel goed bruikbaar voor de dierlijke
aquacultuur. In het overgrote deel van de provincie is voldoende zout grondwater
beschikbaar. Het gebruik van grondwater heeft echter een aantal nadelen in
vergelijking met oppervlaktewater. In de eerste plaats is de minerale samenstelling van
dit water voor het ecologische evenwicht in de bassins van groot belang. Verder is het
lozen van zout water op poldersloten een belangrijk aandachtspunt, in verband met de
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betekenis voor de landbouw. Uitlaat van zout water is alleen mogelijk als het
oppervlaktewater een vergelijkbaar zoutgehalte heeft of in de directe omgeving ligt
van gemalen.
Gelet op het voorgaande zijn de agrarische gronden langs Oosterschelde, Grevelingen
en Veerse Meer het meest geschikt voor dierlijke aquacultuur. Ook elders liggen
mogelijkheden, maar daar vormen de waterkwaliteit en de afvoermogelijkheden van
het zoute water belangrijke aandachtspunten.
Invloed op het landschap
Zagerbassins vormen een nieuwe component in het landschap: bassins met opstaande
bassinranden, een groot wateroppervlak en enige technische outillage. In termen van
openheid is de invloed op het landschapsbeeld gering; in termen van beleving en
betekenistoekenning groter.
De bassins zijn, hoewel relatief groot, kleiner van schaal dan de akkers waarop de
bassins gesitueerd worden. De vormgeving in de plattegrond is in beginsel
rechthoekig. Als gevolg van de vereiste uitwisseling van zout water zullen zij in veel
gevallen in de nabijheid van zeearmen gesitueerd zijn (i.e. in de buurt van dijken). In
verband met toezicht is situering nabij het bouwvlak voor de hand liggend. Het komt
erop neer dat zij herkend kunnen worden als een watercultuur als uitbreiding van het
akkerbouwbedrijf, met de associatie van bedrijfsintensivering.
Het is afhankelijk van de uitvoering of de bassins als een bijdrage aan dan wel een
aantasting van het landschap ervaren zullen worden. Daarbij speelt met name de
verzorgdheid (de associatie van duurzaamheid in tegenstelling tot tijdelijkheid) een
rol.

5.2. Bouwstenen voor beleidsvorming
De gedecentraliseerde aquacultuur in bassins op landbouwgronden is een nieuwe
ontwikkeling in de ruimtelijke ordening. In deze paragraaf worden bouwstenen voor
het formuleren van ruimtelijk beleid aangereikt. Als referentie wordt het bestaande
provinciale beleid beschreven, waarna bouwstenen voor beleid op provinciaal en/of
gemeentelijk niveau worden aangereikt.
5.2.1. Provinciaal beleidskader
Het huidige ruimtelijke beleidskader van de provincie Zeeland gaat niet specifiek in op
de teelt van mariene dieren in bassins. Wel biedt het provinciale beleid een aantal
aanknopingspunten voor het te formuleren beleidskader.
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Streekplan Zeeland
Streekplan 1997
In het streekplan Zeeland worden de agrarische ontwikkelingsperspectieven beperkt
tot de bedrijfstakken akkerbouw, fruitteelt, glastuinbouw, melkveehouderij en
intensieve veehouderij.
Herziening Nieuwe Economische Dragers
Door middel van de streekplanherziening “Nieuwe Economische Dragers” biedt de
provincie mogelijkheden voor de vestiging van niet-agrarische nevenactiviteiten en
vervolgfuncties in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Ook vis-, wormen- en
slakkenteelt worden in dat verband in het onderliggende werkgroepsrapport
genoemd. De streekplanherziening heeft echter uitsluitend betrekking op het gebruik
van bestaande gebouwen (met beperkte nieuwbouwmogelijkheden onder strikte
voorwaarden), en niet op het gebruik van agrarische gronden voor de mariene cultures
in bassins.
Herziening Vitaliteit en Kwaliteit
In de streekplanherziening “Vitaliteit en Kwaliteit” wordt het bestaande provinciaal
beleid, vooruitlopend op het “Intergraal Omgevingsplan”, op een aantal punten
versoepeld, met als doel het versterken van de vitaliteit en de kwaliteit van het
landelijk gebied. Aquacultuur in bassins maakt geen deel uit van de
streekplanherziening. De streekplanherziening gaat wel in op een aantal onderwerpen
waar parallellen met de kweek van dieren in bassins aan de orde zijn, in die zin dat
onder voorwaarden bouwwerken worden toegestaan ter ondersteuning van de
economische vitaliteit van agrarische bedrijven.
De streekplanherziening biedt onder een aantal voorwaarden mogelijkheden voor het
oprichten van zogenoemde teeltondersteunende voorzieningen in de vorm van plastic
boogkassen, regenkappen en fijnmazige hagelnetten. Uitgaande van een omvang van
maximaal een halve volwaardige arbeidskracht, worden de volgende maximale maten
per agrarisch bedrijf toelaatbaar geacht:
• 5 ha voor hagelnetten;
• 3 ha voor regenkappen;
• 1 ha voor boogkassen.
Boogkassen zijn slechts toelaatbaar op of grenzend aan agrarische
bebouwingsvlakken. Teeltondersteunende voorzieningen zijn niet toegestaan in de
Ecologische Hoofdstructuur en in de open-poelgebieden in de "bruine" gebieden uit
het streekplan.
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Wat betreft de landschappelijke inpassing worden de volgende voorwaarden gesteld:
• In oudlandpolders: 6 meter brede haagbeplanting, bestaande uit streekeigen
soorten;
• In kleinschalige nieuwlandpolders: knotbomen, in combinatie met 2 meter brede
elzensingels;
• In grootschalige nieuwlandpolders: ten minste 2 bomenrijen, met regelmatige
plantafstand, in combinatie met gladgeschoren hagen, bestaande uit streekeigen
soorten.
In specifieke situaties is maatwerk mogelijk.
Vitaal platteland
In het provinciaal vitaliteitbeleid voor het platteland (Uitvoeringsprogramma 20002006 Vitaal Platteland) worden de volgende prioriteiten genoemd:
• Het verhogen van de kwaliteit van water, milieu, natuur en landschap op het
platteland (prioriteit 1);
• Het bevorderen van duurzame landbouw (prioriteit 2);
• Diversificatie van de economische dragers van het platteland (prioriteit 3).
Uitgaande van een aantal randvoorwaarden sluit de aquacultuur in bassins op
landbouwbedrijven goed aan bij deze prioriteiten. Aangezien het om een nieuwe
bedrijfstak gaat, draagt de aquacultuur zonder meer bij aan diversificatie van de
economische dragers. Hoewel het niet om een traditionele grondgebonden vorm van
landbouw gaat, is de aquacultuur een duurzame teeltvorm, mits geen zout water op
zoete sloten wordt geloosd. Er worden geen bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen of
chemische preparaten gebruikt, en het uitstromende water is van goede kwaliteit. In
relatie tot de eerste prioriteit is voorts van belang dat de aquacultuur in bassins geen
nadelige invloed mag hebben op het landschap, en zo mogelijk zelfs bijdraagt aan
versterking van de kwaliteit van het landschap.
Sociaal-Economisch Beleidsplan 2005-2008 (concept)
Het concept van het provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan 2005-2008 heeft als
motto “Ruimte maken voor kansen”. In het beleidsplan wordt gekozen voor een brede
aanpak in zes “clusters”, waaronder landbouw en visserij/aquacultuur.
Het beleid voor de clusters is aan de hand van vijf beleidsthema’s uitgewerkt:
• Ruimte voor bedrijvigheid (fysieke ruimte, stroomlijnen procedures,
bereikbaarheid);
• Duurzaamheid (people: sociaal-cultureel; planet: natuur en milieu; profit:
economisch);
• Innovatie (vernieuwen van producten, processen, organisaties en markten);
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• Arbeidsmarkt en scholing;
• Promotie, acquisitie en imagoverbetering.
De inzet van de provincie is om Zeeland te profileren als de aquacultuurprovincie van
Nederland; als proeftuin en kenniscentrum. Tot de aquacultuur rekent de provincie de
kweek van schaal- en schelpdieren, vis, zouttolerante gewassen en van andere
aquatische producten. Het gaat daarbij niet alleen om voedings- maar ook om
industriële of energietoepassingen van gekweekte aquatische organismen. De
introductie van zilte teelten in de vorm van zoutminnende planten of het binnendijks
kweken van schaal- en schelpdieren kan een nieuwe inkomstenbron vormen voor een
deel van de agrarische sector. Ook viskweek in recirculatiesystemen is kansrijk.
Kansrijke innovaties worden gestimuleerd op pilotlocaties.
Het beleid voor de landbouw wordt onder andere gericht op ondersteuning van het
proces van schaalvergroting en specialisatie. Daar hoort een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor nieuwe of in Zeeland minder voorkomende sectoren bij.
Afstemming van de landbouw op de beschikbare waterkwaliteit (zoet/zout) is daarbij
van belang, rekening houdend met de toenemende invloed van verzilting van gronden oppervlaktewater. Wat betreft de verbrede landbouw zal het accent in het kader
van “Vitaal Platteland” verschuiven van een kleinschalige aanpak op bedrijfsniveau
naar een meer structurerende en samenhangende aanpak op gebiedsniveau met
collectieve vermarkting. Verkend zal worden waar mogelijkheden liggen voor
economisch kansrijke vormen van verbreding en versterking van ondernemerschap. In
het kader van het Integraal Omgevingsplan zal een geografische
kansenkaartverkenning plaatsvinden.
Integraal omgevingsplan
Door de provincie wordt een “Integraal Omgevingsplan” voorbereid, ter vervanging
van het huidige waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan en streekplan. Vaststelling
zal in 2006 plaatsvinden. Het integraal omgevingsbeleid zal via twee sporen vorm
krijgen: de economie van de havens en stedelijke gebieden, en de groenblauwe oase.
Inzet is het bijdragen aan en faciliteren van de gewenste dynamiek en het gelijktijdig
fors inzetten op het ecologisch kapitaal en het sociaal-culturele kapitaal.
Met betrekking tot het landelijk gebied wordt onderkend dat de economische
perspectieven van de landbouw onzeker zijn en afhankelijk van de initiatieven van de
ondernemers. Via drie stappen en op basis van een aantal heldere keuzes en
prioriteiten wordt in het omgevingsplan een plattelandshoofdstructuur ingevuld:
• Inpasbaarheid van ontwikkelingen in de omgeving;
• Kansenkaart: stimuleren van gewenste en passende ontwikkelingen;
• Ruimtelijke zonering.
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Wat betreft de relatie tussen waterbeheer en landbouw, zal de landbouw in de
toekomst meer moeten worden afgestemd op de beschikbaarheid van zoet water.
Conclusies
Aquacultuur, in de vorm van de kweek van zagers of andere organismen centraal op
projectlocaties of decentraal op landbouwbedrijven, past uitstekend in het in
voorbereiding zijnde sociaal-economische beleid van de provincie en “Vitaal
Platteland”. De ontwikkeling van de aquacultuur op landbouwbedrijven draagt bij aan
het ontwikkelen van de aquacultuur in de provincie en aan de verbreding van
landbouwbedrijven met nieuwe kansrijke teelten/sectoren.
Het provinciaal ruimtelijk beleid bevat een aantal aanknopingspunten voor de kweek
van organismen in bassins op landbouwbedrijven. Belangrijk is dat onderkend wordt
dat verbreding van de landbouw en diversificatie van economische perspectieven
nodig zijn.
Het beleid voor de teeltondersteunende voorzieningen uit de streekplanherziening
“Vitaliteit en Kwaliteit” biedt de meest concrete aanknopingspunten voor ruimtelijk
beleid met betrekking tot de aquacultuur in bassins. Zowel bassins als
teeltondersteunende voorzieningen zijn technische voorzieningen ten behoeve van
agrarische of agrarisch-verwante activiteiten, met landschappelijke invloed op de
omgeving. Ten behoeve van de toelaatbaarheid van teeltondersteunende
voorzieningen zijn door de provincie strikte randvoorwaarden gesteld met betrekking
tot situering, oppervlakte, hoogtematen en landschappelijke inpassing. In vergelijking
met de teeltondersteunende voorzieningen is de invloed van de bassins ten behoeve
van de aquacultuur (uitgaande van bassins met een hoogte van 50 cm) op de
omgeving door de beperkte hoogte relatief beperkt. Anderzijds vindt wel een
transformatie plaats van het normale grondgebonden agrarische gebruik naar een
kunstmatige oppervlakte water.
5.2.2. Bouwstenen voor beleid
Voor de beleidsvorming op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn met name de
volgende aspecten van belang:
• Locatie;
• Oppervlakte;
• Landschappelijke inpassing.
Deze aspecten worden hierna behandeld. Daarnaast wordt een aantal overige
aandachtspunten benoemd.
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Locatie
Wat betreft de locatie zijn twee aspecten van belang:
- Zonering: ligging in relatie tot gebiedscategorieën provinciaal en gemeentelijk beleid;
- Situering: ligging in relatie tot elementen in het landschap.
Zonering
Provincie en gemeenten hebben in streekplan en bestemmingsplannen ruimtelijk
beleid geformuleerd, gekoppeld aan een gebiedsindeling (zonering). Nieuwe
ontwikkelingen dienen te passen in of aan te sluiten op deze zonering. Uitgaande van
de zonering van het streekplan Zeeland, wordt de volgende zonering voorgesteld:
• In verband met de ecologische betekenis zijn bassins niet gewenst in de zone
“ecologische ontwikkeling richtinggevend”.
• In de agrarische gebiedszones (“agrarische ontwikkeling richtinggevend”: gele
koers, en “agrarische en specifieke regionale kwaliteiten richtinggevend”: bruine
koers) hoeft er in beginsel geen bezwaar te zijn tegen de realisering van bassins ten
behoeve van aquacultuur op agrarische gronden. Wel is onderscheid mogelijk
tussen deze zones met betrekking tot de oppervlakte van de bassins (zie hierna).
Overigens dient op basis van het streekplan rekening te worden gehouden met
ecologische waarden buiten de gebieden met hoofdfunctie natuur. Gedacht kan
worden aan weidevogelgebieden of hoogwatervluchtplaatsen.
• Rondom natuurgebieden geldt op basis van het streekplan Zeeland een
afwegingszone van 100 meter voor nieuwe ontwikkelingen. De invloed van bassins
voor de aquacultuur op natuurgebieden in de omgeving is echter zeer beperkt. Er
lijkt, mede gelet op de beperkte hoogte en landschappelijke invloed, geen reden
om bassins niet binnen de afwegingszone toe te staan.
Op gemeentelijk niveau dient de koppeling aan de streekplanzonering te worden
vertaald naar de bestemmingszonering. Daarbij is van belang dat specifieke
landschaps- en natuurwaarden op perceelsniveau aanleiding kunnen zijn om in
bepaalde gebieden aquacultuurbassins uit te sluiten.
Situering
De situering in het landschap is van invloed op de beleving van de bassins, en daarmee
op de maatschappelijke acceptatie. Een situering langs de grote open wateren heeft
een meerwaarde voor de landschappelijke herkenbaarheid. Ook vanuit teelttechnisch
en bedrijfseconomisch oogpunt heeft een dergelijke situering voordelen. Anderzijds is
ook een situering meer landinwaarts mogelijk, bij benutting van zout grondwater. Om
de teeltmogelijkheden niet te zeer te beperken, wordt voorgesteld zowel langs de
grote open wateren als verder landinwaarts mogelijkheden te creëren voor het
realiseren van bassins.
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Een belangrijke vraag is of bassins verspreid mogen worden gesitueerd op willekeurige
agrarische percelen of dat koppeling aan agrarische bedrijfsbebouwing gewenst is.
Hoewel de landschappelijke effecten van de bassins relatief beperkt zijn, kan door het
toelaten van verspreide constructies/voorzieningen in het buitengebied, een rommelig
landschapsbeeld ontstaan. Situering in het vrije veld levert ook een spanning tussen de
schaal van de percelen en de bassins op. Daarom wordt voorgesteld om de bassins te
koppelen aan de agrarische bedrijfsbebouwing (bouwvlakken). Ten slotte kan een
verspreide situering – eerder dan een situering in aansluiting op een bedrijfscentrum –
wegens het ontbreken van toezicht leiden tot de wens om de bassins van omheiningen
te voorzien, waardoor de invloed op het landschap wordt vergroot.
Onderkend wordt dat de koppeling aan agrarische bouwvlakken een beperking
betekent van beschikbare locaties. Uit ruimtelijk oogpunt verdient koppeling aan de
bestaande bebouwingsstructuur echter de voorkeur boven een verspreide
ontwikkeling op willekeurige landbouwpercelen. Daarbij is een parallel te trekken met
de door de provincie gehanteerde koppeling van boogkassen aan agrarische
bouwvlakken.
Oppervlakte
Om de ruimtelijke effecten van aquacultuurbassins te kunnen sturen, is maximering
van de oppervlaktematen gewenst. Daarbij kunnen twee benaderingen worden
gehanteerd.
De eerste benadering heeft in de streekplanherziening “Vitaliteit en Kwaliteit” als
uitgangspunt gediend voor het bepalen van de maximale oppervlakte van
teeltondersteunende voorzieningen. Uitgegaan is van de arbeidsbehoefte; de
oppervlaktematen zijn afgestemd op de arbeidsbehoefte van een volwaardige
arbeidskracht. Deze benadering gaat voor de aquacultuurbassins niet op. In de eerste
plaats zijn geen concrete cijfers beschikbaar voor de arbeidsbehoefte voor de
contractteelt op agrarische bedrijven. In de tweede plaats is de teelt van zagers op
contractbasis relatief arbeidsextensief. Uitgaande van een volwaardige arbeidskracht
zouden grote oppervlakten bassins kunnen ontstaan.
De tweede benadering gaat uit van de ruimtelijke effecten. Als referentie kan daarbij
worden uitgegaan van de standaardomvang van een agrarisch bouwvlak van één
hectare. Bij een positionering in de nabijheid van het bouwvlak, vormen de bassins de
overgang tussen het bouwvlak en de wijdere omgeving. Aansluiting kan voorts
worden gezocht bij het provinciale beleid voor de teeltondersteunende voorzieningen,
zoals opgenomen in de streekplanherziening “Vitaliteit en Kwaliteit”, en de streekplanen bestemmingszonering. In gele koersgebieden (de grootschaligere agrarische
productiegebieden) van de streekplankaart kan worden uitgegaan van een maximale
oppervlakte van 3 hectare per agrarisch bedrijf; in de bruine koersgebieden (de
kleinschaligere gebieden met een grotere landschappelijke en recreatieve betekenis)
wordt voorgesteld uit te gaan van een oppervlakte van 1 hectare per bedrijf. Overigens
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is op dit moment nog niet bekend of de aangegeven oppervlaktematen van 1 en 3
hectare ook werkelijk perspectiefrijk zijn voor de betreffende agrarische bedrijven en
voor Topsy Baits. In de aanbevelingen in hoofdstuk 6 wordt nader op dit aspect
ingegaan.
Inpassing in het landschap
Voor de belevingswaarde is het van belang dat gestreefd wordt naar een zo rustig en
natuurlijk mogelijk beeld in het landschap. Belangrijke aspecten bij de beleving van de
bassins zijn schaal, rust en ritme. In dat opzicht is het gewenst dat buizen, pompen en
dergelijke zoveel mogelijk één geheel vormen met de bassins.
Ten behoeve van de landschappelijke inpassing verdient het voorts aanbeveling om de
bassins te voorzien van lage, met gras begroeide aarden wallen, zodat het hekwerk en
de folie aan de zijkanten niet opvallen en de bassins een natuurlijke uitstraling krijgen.
De wallen moeten minimaal zo hoog zijn als de bassins, maar niet veel hoger, zodat
het wateroppervlak in het zicht blijft (herkenbaarheid van de functie). Overwogen kan
worden alleen rondom het totale perceel een wal te realiseren. Wanneer de bassins op
deze wijze worden ingepast, is beplanting rond de bassins niet nodig en zelfs tegengesteld aan wat met de aarden wallen wordt beoogd: een transparant open landschap,
voornamelijk in horizontale belijningen vormgegeven.
Verder wordt de landschappelijke beleving van de bassins positief beïnvloed door een
regelmatig ritme in de situering: bassins van dezelfde lengte en breedte, parallel aan
elkaar, en de perceelsgrenzen en op regelmatige onderlinge afstand.
Ten slotte is een sterke relatie tussen beeld en functie gewenst: als duidelijk is waar de
bassins voor dienen, wordt de belevingswaarde positief beïnvloed, zeker bij een teelt
met een belangrijk duurzaamheidoogpunt.
Overige ruimtelijke aandachtspunten
Bij het planologisch mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, dienen in aanvulling
op de beschreven aspecten in beginsel de volgende aspecten te worden getoetst:
• Archeologie;
• Ecologie;
• Water;
• Hinder voor de omgeving.
Daarnaast is een aandachtspunt hoe wordt omgegaan met bassins waarvan het
gebruik is beëindigd.
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Archeologie
Wanneer de paalfundering van de bassins dieper reikt dan 30 cm onder het maaiveld,
is in gebieden met archeologische waarde (zoals aangegeven op de AMK:
Archeologische Monumentenkaart van de provincie) of met een hoge of middelhoge
trefkans op archeologische waarden (zoals aangegeven op de IKAW: Indicatieve Kaart
Archeologische Waarden van de provincie) in beginsel archeologisch onderzoek
noodzakelijk, op basis van een programma van eisen van de provinciaal archeoloog.
Ecologie
Wat betreft het aspect ecologie dient getoetst te worden aan de volgende
toetsingskaders:
• Vogel- en Habitatrichtlijn;
• Natuurbeschermingswet;
• Flora- en faunawet.
Belangrijk is dat bassins niet worden toegestaan in de Ecologische Hoofdstructuur. De
invloed van de bassins op de ecologische waarden in de omgeving is elders in het
algemeen beperkt, zodat de aangegeven toetsingskaders geen belemmering zullen
vormen voor de beoogde ontwikkeling. Aandachtspunten in dat verband zijn langs de
grote wateren wel de aanwezigheid van hoogwatervluchtplaatsen en de gevolgen van
de bassins voor de betekenis van deze gebieden.
Water
In het kader van de watertoets zijn met name de volgende aspecten van belang:
• Invloed op de waterberging;
• De mogelijkheden om water in en uit te laten;
• De toelaatbaarheid van bassins in relatie tot de Keur waterkeringszorg.
Wat betreft de waterberging wordt neerslag opgevangen in de bassins en via de
wateruitlaat afgevoerd. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden gaat uit van een
maatgevende bui van 100 mm. Een dergelijke bui dient in de bassins geborgen te
kunnen worden; concreet moet er tussen het waterniveau en de bassinrand minimaal
10 cm beschikbaar zijn. Het hemelwater kan vervolgens via de wateruitlaat (vertraagd)
worden afgevoerd. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, zijn er uit het oogpunt
van waterberging geen belemmeringen voor het realiseren van bassins.
De waterbeheerder (waterschap en/of Rijkswaterstaat) dient toestemming te geven
voor de waterinlaat en wateruitlaat. Vanuit waterkwaliteitsoverwegingen is daarbij
vooral de invloed van het zoute water op zoet oppervlaktewater in de polders van
belang. Voor het overige zijn er op grond van de ervaringen met de waterinlaat en
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wateruitlaat van Topsy Baits bij Wilhelminadorp in beginsel geen belemmeringen voor
de in- en uitlaat van water op het zoute buitenwater.
Wat betreft de waterkering mogen de bassins voor de aquacultuur geen afbreuk doen
aan de stabiliteit van de dijken. Gelet op de beperkte constructie lijken er ook met het
oog op het waterkeringsbelang geen belemmeringen voor de nieuwe bassins.
Hinder voor de omgeving
Wat betreft dit aspect is met name de afstand tot woningen van belang. De bassins
met bijbehorende voorzieningen zoals Topsy Baits die op agrarische bedrijven wil
plaatsen, veroorzaken slechts zeer beperkt hinder voor de omgeving. De gebruikte
pomp heeft een lage capaciteit en produceert weinig geluid. Daarnaast veroorzaken
de bassins nauwelijks of geen overlast. Geurhinder is niet te verwachten; hooguit
kunnen de bassins een lichte zilte geur verspreiden. Voor de door Topsy Baits beoogde
ontwikkeling volstaat dan ook een geringe afstand tot naastgelegen woningen.
Voorgesteld wordt een afstand van 10 meter aan te houden tot de perceelsgrens van
woningen. Wanneer echter grotere pompen worden gebruikt of andere teeltsystemen,
kunnen grotere afstanden aan de orde zijn ten aanzien van de locatie van de pompen.
Beëindiging teelten
Wanneer de aquacultuur op een agrarisch bedrijf wordt beëindigd, is het uit
landschappelijk oogpunt gewenst dat de bassins worden afgebroken en de
oorspronkelijke situatie wordt hersteld. Omdat met het verwijderen van de bassins
aanzienlijke investeringen gepaard kunnen gaan, is het niet denkbeeldig dat de
bassins na beëindiging van een contract niet worden verwijderd en zonder gebruik in
stand blijven. Uit het oogpunt van de kwaliteit van het landschap is dat ongewenst:
risico’s van verval en verrommeling liggen op de loer.
Om dergelijke situaties en negatieve beeldvorming te voorkomen, is het nodig om
voorzieningen te treffen. Gedacht kan worden aan overeenkomsten op grond waarvan
wordt verzekerd dat bassins worden verwijderd en de oorspronkelijke situatie op de
betreffende percelen wordt hersteld. Dergelijke overeenkomsten worden door de
provincie Zeeland voor een aantal ontwikkelingen voorgeschreven (nieuwe
economische dragers, landschapscampings, teeltondersteunende voorzieningen).
Daartoe zullen afspraken moeten worden gemaakt tussen de landbouwer op wiens
grond de bassins zijn gesitueerd en de initiatiefnemer (Topsy Baits). Gemeenten
dienen, als verantwoordelijke instanties in het kader van het planologische beleid, toe
te zien op de totstandkoming en nakoming van de overeenkomsten.
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5.3. Juridisch-planologische regeling
Het hiervoor beschreven beleid dient via het spoor van de ruimtelijke ordening te
worden geëffectueerd. In deze paragraaf wordt ingegaan op het juridischplanologische instrumentarium. In paragraaf 5.3.1 wordt de vraag beantwoord of
bassins ten behoeve van de aquacultuur bouwvergunningplichtige bouwwerken zijn.
In paragraaf 5.3.2 wordt ingegaan op de planologische regeling en procedure.
5.3.1. Bouwvergunningplicht
De vraag of bassins ten behoeve van de aquacultuur bouwvergunningplichtige
bouwwerken zijn, is van groot belang voor de planologische regeling. Als een
bouwvergunning nodig is, kan regeling plaatsvinden via de bouwvoorschriften. Is geen
bouwvergunning nodig, dan kan planologische regeling uitsluitend via de
gebruiksvoorschriften plaatsvinden. Hierna vindt toetsing plaats op basis van de
zagerbassins met een hoogte van 50 cm, zoals Topsy Baits die op landbouwbedrijven
wil plaatsen.
Woningwet
Artikel 1 van de Woningwet geeft de volgende definitie van bouwen: het plaatsen, het
geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, …… Artikel 40 van de wet stelt voorts dat het verboden is te bouwen
zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders
(bouwvergunning). In artikel 43 wordt een aantal uitzonderingen op de algemene
bouwvergunningplicht genoemd. Geen daarvan is van toepassing op de op te richten
bassins.
In artikel 44 worden de gronden genoemd waarop een bouwvergunning kan worden
geweigerd. Voor de aquacultuurbassins is met name van belang strijd met het
bestemmingsplan en strijd met redelijke eisen van welstand. Als het oprichten van
bassins past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan redelijke eisen van welstand,
dan dient een bouwvergunning te worden verleend.
Bouwverordening
In de Modelbouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
wordt de volgende definitie van “bouwwerk” gehanteerd: elke constructie van enige
omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect
met de grond is verbonden; hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
Op basis van deze definitie moeten aquacultuurbassins bestaande uit folie met een
ondersteunende gaasconstructie in beginsel als bouwwerk worden aangemerkt.
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Besluit Bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken
In het Besluit Bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken
worden categorieën bouwwerken genoemd waarvoor in afwijking van de algemene
regeling op basis van de Woningwet geen bouwvergunning nodig is of waarvoor kan
worden volstaan met een lichte bouwvergunning. Geen van deze categorieën is op de
aquacultuurbassins van toepassing.
Jurisprudentie
Bijlage 2 bevat een overzicht van relevante jurisprudentie met betrekking tot de vraag
of een bouwvergunning nodig is voor bassins ten behoeve van de aquacultuur. Uit het
overzicht blijkt dat de laatste jaren de criteria verankering in de grond en het
plaatsgebonden karakter steeds bepalender zijn geworden voor de vraag of een
constructie bouwvergunningplichtig is.
Gelet op de vergelijkbaarheid van de constructies (foliebassin met pomp en aan- en
afvoervoorziening voor mest) is met name de jurisprudentie inzake mestbassins
richtinggevend voor de bouwvergunningplicht van de aquacultuurbassins. Actuele
jurisprudentie met betrekking tot mestbassins geeft aan dat mestzakken die op of in
de grond steunen en een plaatsgebonden karakter hebben, in beginsel
bouwvergunningplichtig zijn.
Conclusie
Aangezien de beoogde bassins via palen in de grond verankerd zijn en het gaat om
plaatsgebonden constructies, die in beginsel niet verplaatsbaar zijn, kan worden
geconcludeerd dat de bassins als bouwvergunningplichtige bouwwerken moeten
worden gezien.
5.3.2. Planologische regeling en procedure
Het gebruik van gronden ten behoeve van de aquacultuur in bassins en het oprichten
van bassins dient planologisch te worden geregeld. Dat kan via het opstellen of
aanpassen van bestemmingsplannen of eventueel via vrijstellingsprocedures op basis
van artikel 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Uitgangspunt is dat
bestemmingsplannen voor de buitengebieden in de toekomst een regeling bevatten
voor het oprichten van aquacultuurbassins op agrarische bedrijven. Hierna wordt
ingegaan op de juridisch-planologische regeling in bestemmingsplannen. Daarnaast
wordt ingegaan op de mogelijke planologische procedure voor een pilotproject.
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Planologische regeling
Met betrekking tot de planologische regeling dienen de volgende vragen te worden
beantwoord:
• Welke bestemming wordt toegekend?
• Wordt aquacultuur in bassins rechtstreeks of via een nadere afweging mogelijk
gemaakt?
Bestemming
Gelet op de koppeling aan het agrarisch bedrijf en gelet op het feit dat de kweek van
mariene dieren zoals zagers betrekking heeft op primaire dierlijke productie, ligt het
voor de hand de aquacultuur in bassins te beschouwen als agrarische of agrarisch
verwante activiteit. Aquacultuur in bassins is echter geen agrarische activiteit in de
traditionele zin van het woord: gericht op de plantaardige productie of het telen van
vee. Verder wordt bij de aquacultuur in bassins geen gebruik gemaakt van het
opbrengend vermogen van de grond. Aquacultuur in bassins is dan ook niet als
grondgebonden agrarische activiteit aan te merken.
Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld aquacultuur in bassins als specifieke
activiteit afzonderlijk te benoemen in bestemmingsplannen, als onderdeel van het
begrip “agrarisch bedrijf”. Het verdient daarbij aanbeveling om daarvoor in de
begripsbepalingen een specifieke bepaling (aquacultuur in bassins) op te nemen: de
teelt van weekdieren, schaal- en schelpdieren en vis in bassins op agrarische percelen
buiten gebouwen.
Voor bestaande situaties verdient het aanbeveling in de doeleindenomschrijving en in
de bouwvoorschriften bepalingen op te nemen, gekoppeld aan een op de kaart
aangegeven subbestemming.
Rechtstreekse regeling of nadere afweging
De aquacultuurteelten kunnen rechtstreeks mogelijk gemaakt worden in
bestemmingsplannen. Voorgesteld wordt echter een nader afwegingsmoment op te
nemen. Gelet op de hiervoor beschreven bouwstenen voor beleid is het gewenst een
aantal voorwaarden te stellen aan het toelaten van aquacultuur op agrarische
bedrijven. Het gaat daarbij om de oppervlakte van de bassins, de landschappelijke
inpassing en afstemming op naastgelegen functies. Met name de laatste twee
aspecten vragen een specifieke afweging – in de context van een aanvraag – en laten
zich niet goed in het algemeen regelen.
Uitgaande van een nader afwegingsmoment in bestemmingsplannen, is de vraag welk
instrument daarvoor wordt ingezet: vrijstelling (ex artikel 15 WRO) of wijziging (ex
artikel 11 WRO). Op grond van actuele jurisprudentie kan het instrument van de
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vrijstellingsbevoegdheid slechts worden ingezet voor beperkte verruiming van
gebruiks- of bouwvoorschriften binnen de toegekende bestemming. Gelet op het
oppervlaktebeslag en de definiëring als specifieke, agrarisch-verwante activiteit, dient
voor het mogelijk maken van bassins ten behoeve van de aquacultuur te worden
uitgegaan van een wijzigingsbevoegdheid. Door middel van het toekennen van de
wijzigingsbevoegdheid kan aan percelen waar aquacultuur wordt mogelijk gemaakt
op de plankaart een subbestemming worden toegekend. Gekoppeld aan deze
subbestemming kan vertaling in de gebruiksvoorschriften (doeleindenomschrijving) en
bouwvoorschriften plaatsvinden.
Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid biedt de mogelijkheid om in het kader
van de betreffende herziening van de bestemmingsplannen in het algemeen een
aantal aspecten te toetsen. Het voorkomen van hoogwatervluchtplaatsen, toetsing aan
Vogel- en Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet zijn aspecten die bij de
vaststelling van de bestemmingsplannen kunnen worden getoetst, zodat in de
afzonderlijke wijzigingsplannen geen specifieke aandacht aan deze aspecten meer
hoeft te worden besteed.
Planologische procedure
Ten behoeve van de voorliggende notitie is nagegaan of de teelt van zagers in een
aantal bestemmingsplannen voor het buitengebied past (zie bijlage 2). Uitgaande van
de constatering dat aquacultuur in het algemeen niet past in de vigerende
bestemmingsplannen, verdient het aanbeveling de bestemmingsplannen aan te
passen door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid, zodat in voorkomende
gevallen via een binnenplanse procedure medewerking kan worden verleend. Daartoe
kunnen specifieke partiële herzieningen worden opgesteld, of kan regeling in het
kader van een integrale herziening worden meegenomen.
Zolang geen regeling in het bestemmingsplan is opgenomen, kan via een afzonderlijke
procedure medewerking worden verleend aan initiatieven, waaronder begrepen een
pilotproject. Daartoe kunnen de volgende instrumenten worden ingezet:
- Partiële herziening bestemmingsplan;
- Vrijstelling ex artikel 17 WRO;
- Vrijstelling ex artikel 19 WRO.
Een partiële herziening van het bestemmingsplan ligt voor individuele initiatieven niet
voor de hand, gelet op de duur van de procedure en de beschikbare alternatieven.
Een vrijstelling op basis van artikel 17 WRO is mogelijk voor tijdelijke ontwikkelingen
(maximaal 5 jaar). Verlenging van deze periode via een nieuwe vrijstelling is in
beginsel niet mogelijk. Gelet op de lange-termijnperspectieven en de lange
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afschrijvingsperiode van de bassins, is een tijdelijke vrijstelling op basis van artikel 17
niet voor de hand liggend. Voor een tijdelijke pilot kan worden overwogen artikel 17
toe te passen.
Vrijstelling ex artikel 19 WRO is een veelvuldig toegepast instrument voor
functieverandering buiten het bestemmingsplan om, dat zich ook goed leent voor de
ontwikkeling van aquacultuur op agrarische bedrijven. Artikel 19 kent drie varianten,
op basis van de drie leden van het wetsartikel:
- Lid 1: Op basis van goede ruimtelijke onderbouwing, na verklaring van geen bezwaar
door Gedeputeerde Staten;
- Lid 2: Toepasbaar op basis van een voorontwerpbestemmingsplan in door GS
aangegeven categorieën gevallen, zonder verklaring van geen bezwaar;
- Lid 3: Specifieke situaties, op basis van Algemene Maatregel van Bestuur.
Artikel 19 lid 3 is niet toepasbaar op bassins ten behoeve van aquacultuur. Artikel 19 lid
2 biedt de mogelijkheid om op basis van een voorontwerpbestemmingsplan
medewerking te verlenen. Toepassing van lid 2 biedt op basis van het
voorontwerpbestemmingsplan en de instemming van de PCO met dat voorontwerp
een goede inhoudelijke waarborg voor procedures. In veel gevallen – waarbij
herziening van het bestemmingsplan niet aan de orde is – is toepassing van artikel 19
lid 1 echter ook een bruikbare optie, zeker als de op te richten bassins passen in het
door de provincie op te stellen beleid.
Bouwstenen voor beleid
Gelet op de economische perspectieven (vitaliteit) wordt voorgesteld om aquacultuur
in bassins op agrarische bedrijven mogelijk te maken, uitgaande van de volgende
randvoorwaarden:
• Geen mogelijkheden in natuurgebieden of gebieden met een ecologische
hoofdfunctie;
• In gebieden met een agrarische hoofdfunctie (de gele-koersgebieden in het
streekplan Zeeland) kan worden uitgegaan van een maximale oppervlakte van 3
hectare per agrarisch bedrijf;
• In gebieden met een kleinschalige landschapsstructuur of belangrijke toeristischrecreatieve betekenis (de bruine-koersgebieden in het streekplan Zeeland) kan een
maximumoppervlakte van 1 hectare per agrarisch bedrijf worden toegestaan;
• Bassins dienen aan te sluiten op de agrarische bedrijfscentra en agrarische
bouwvlakken;
• Een goede landschappelijke inpassing is gewenst, bij voorkeur in de vorm van
aarden wallen (met een hoogte van de bassins) rondom de bassins of de
betreffende percelen;
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• Naastgelegen woningen mogen geen hinder ondervinden van de bassins (afstand
10 meter);
• Verzekerd dient te zijn dat de bassins worden verwijderd na beëindiging van de
activiteiten (overeenkomst).
Hierbij is uitgegaan van de door Topsy Baits beoogde bassins, met een hoogte van 0,5
meter en met een kleine pomp/blower. Indien andere voorzieningen worden getroffen,
kan aanscherping van de voorwaarden nodig zijn.
Planologische regeling
Op gemeentelijk niveau is vertaling in de bestemmingsplannen voor het buitengebied
nodig. Bassins zoals door Topsy Baits gebruikt voor de zagerkweek, moeten worden
beschouwd als bouwvergunningplichtige bouwwerken. Voorgesteld wordt om in de
bestemmingsplannen een wijzigingsbevoegdheid op te nemen, op grond waarvan het
college van een gemeente medewerking kan verlenen aan concrete initiatieven en een
bouwvergunning kan verlenen.
Voor bestaande bassins kan regeling plaatsvinden via een op de kaart aangegeven
subbestemming, de doeleindenomschrijving en de bouwvoorschriften.
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6. Conclusies en aanbevelingen

6.1. Conclusies
Duurzaamheid en perspectieven
1. De opschaling van zagerkweek kan een bijdrage leveren aan de vervanging van
vismeel en visoliën, en daarmee een bijdrage leveren aan het verminderen van de
visvangst op zee.
2. Zagers hebben diverse toepassingen in de aquacultuur:
• Als kwaliteitsverbetering voor zgn. rijpingvoeders voor garnalen en tong. De
mate van overleving neemt toe, met een efficiëntere teelt tot gevolg;
• Als vervanging voor artemia (pekelkreeftje) voor vis- en garnaallarven;
• Als voer bij de opkweek van kabeljauw, met een hoger overlevingspercentage tot
gevolg;
• Als uitgroeivoer ter vervanging van vismeel en visolie;
• Mogelijk als smaakverbeteraar van gekweekte vis, zodat per saldo meer
plantaardige grondstoffen kunnen worden toegepast zonder dat de
smakelijkheid van de gekweekte vis verloren gaat.
3. De kweek van zagers stelt eisen aan de kwaliteit en hoeveelheid van het
innamewater. Dat bepaalt in belangrijke mate de locatie van de kweekbassins.
4. De zagerkweek zelf wordt door Topsy Baits voortdurend geoptimaliseerd. De kweek
kan aan duurzaamheid winnen als de input aan vismeel en visolie in het zagervoer
op termijn kan worden gereduceerd en de voerconversie kan worden
geoptimaliseerd.
Samenwerkingsverbanden
1. Bij de opschaling van de zagerkweek door Topsy Baits kan het beste gekozen
worden voor één-op-één samenwerkingsverbanden met de deelnemende agrariërs.
2. In maatwerkcontracten worden de afspraken tussen Topsy Baits en de akkerbouwers
contractueel vastgelegd. De volgende zaken dienen contractueel te worden
vastgelegd:
• De inbreng van de grond door de akkerbouwer;
• De investeringen (bassins, folie, zand, afdekmaterialen, pompen, etc.);
• Levering van het uitgangsmateriaal door Topsy Baits;
• Levering van het zagervoer via Topsy Baits;
• De wateraanvoer en waterafvoer;
• De arbeidsverdeling;
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• De kweekbegeleiding door Topsy Baits, al dan niet gedelegeerd aan derden;
• De aansprakelijkheid (wie is juridisch eigenaar van de zagers?);
• De vergoeding: bijvoorbeeld een vaste prijsafspraak, al dan niet met een
variabele prijs boven een bepaalde hoeveelheid en afhankelijk van de
kwaliteitsprestatie.
Eenmalig kan een afspraak gemaakt worden over het verkrijgen van een vergunning
voor zagerkweek op het bedrijf van de contractnemer.
3. Om praktijkervaring met de samenwerking op te doen, verdient het aanbeveling om
een pilot te starten waarbij kweekbassins bij akkerbouwers worden geplaatst.
Planologische mogelijkheden en beperkingen
1. Het stimuleren van aquacultuur past goed in het sociaal-economisch beleid van de
provincie Zeeland. Ook diverse Zeeuwse gemeenten staan positief tegenover de
ontwikkeling. De ontwikkeling wordt gezien als een extra economische drager voor
het landelijk gebied, met potentie voor meerdere ondernemers en sectoren.
2. Het beleid voor de teeltondersteunende voorzieningen uit de streekplanherziening
biedt aanknopingspunten voor ruimtelijk beleid, mits niet te beperkende
randvoorwaarden worden geformuleerd.
3. Op gemeentelijk niveau is vertaling in de bestemmingsplannen voor het
buitengebied nodig. Er zijn diverse mogelijkheden om de zagerkweek op agrarische
bedrijven bij gemeenten toe te laten onder de agrarische bestemming; hetzij
tijdelijk (als pilot), hetzij permanent. Gemeenten hebben daarop een verschillende
visie.
4. Bassins moeten worden beschouwd als bouwvergunningplichtige bouwwerken.
Voorgesteld wordt om in de bestemmingsplannen een wijzigingsbevoegdheid op te
nemen, op grond waarvan het college van een gemeente medewerking kan
verlenen aan concrete initiatieven en een bouwvergunning kan verlenen.

6.2. Aanbevelingen
Pilotprojecten
Om praktijkervaring op te doen, verdient het aanbeveling om enkele pilotprojecten te
starten. In het kader van deze pilotprojecten kunnen de volgende aspecten nader
worden geïnventariseerd en uitgewerkt:
• Contractvorm;
• Economische meerwaarde, uitgaande van de voorgestelde maximale
oppervlaktematen;
• Landschappelijke effecten en landschappelijke inpassing;
• Ecologische effecten;
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• Invloed op waterhuishouding en waterkering;
• Archeologie;
• Gevolgen voor andere functies in de omgeving;
• Juridisch-planologische regeling en procedure;
• Maatschappelijk draagvlak.
In het kader van de pilotprojecten kan aandacht worden besteed aan de diverse
toetsingsaspecten in overleg met bevoegde instanties, zoals waterschap en provincie.
Samenwerkingsverbanden
Uit de verkenning tot nu toe komt naar voren dat van deze variabelen de
arbeidsverdeling, de aansprakelijkheid en de vergoeding de belangrijkste zijn. Voor het
vervolg van de verkenning is het zinvol na te gaan hoe de initiatiefnemers deze
variabelen zouden willen verdelen over Topsy Baits en de agrariërs, zodanig dat de
kweekcyclus optimaal is georganiseerd én aan de belangen van beide partijen
gelijkwaardig tegemoet wordt gekomen.
Ruimtelijk beleid
Het kweken van zagers op landbouwgronden zoals Topsy Baits beoogt, betreft een
nieuwe ontwikkeling. In relatie tot de zagerkweek kunnen ook andere min of meer
vergelijkbare activiteiten tot ontwikkeling komen, zoals visteelt, de teelt van schaal- of
schelpdieren en dergelijke. Een aantal van deze teelten is ook mogelijk in bassins en
kan zelfs worden gecombineerd met de zagerkweek.
Voorkomen moet worden dat exclusief beleid wordt ontwikkeld voor de zagerkweek,
terwijl andere vergelijkbare en reële ontwikkelingen buiten beschouwing worden
gelaten. Om die reden gaat deze rapportage in op de teelt van mariene dierlijke
cultures in bassins op agrarische gronden: dierlijke aquacultuur.
Beleidsvorming
Op basis van de pilotprojecten kan concreet beleid worden geformuleerd voor de
aquacultuur in bassins op landbouwgronden. Aangezien het huidige provinciale
ruimtelijk beleid niet voorziet in mogelijkheden voor aquacultuurbassins op
landbouwgronden, lijkt het nodig op provinciaal niveau beleid te formuleren, waarin
aquacultuur in bassins op landbouwgronden specifiek wordt benoemd. Het provinciale
beleidskader kan als algemene handreiking dienen voor vertaling in
bestemmingsplannen door gemeenten.
Grootschalige vestigingslocatie
Hoewel de beleidsvorming in de voorliggende notitie is gericht op decentrale
ontwikkeling van aquacultuur in bassins, wordt daarmee niet uitgesloten dat ook op
meer grootschalige vestigingslocaties aquacultuur wordt ontwikkeld. Dergelijke
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projectlocaties kunnen schaalvoordelen hebben. Mits landschappelijk goed ingepast,
kan de vestiging op grootschaligere locaties ook landschappelijke voordelen hebben
boven de verspreide ontwikkeling op agrarische bedrijven.
Gesloten systemen
Teneinde het aantal potentiële vestigingslocaties te vergroten, zou verkend kunnen
worden of een gesloten teeltsysteem mogelijk is. Daarmee vervalt de voorwaarde van
vestiging in de nabijheid van zout oppervlaktewater van goede kwaliteit en is geen
sprake van negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit in gebieden met zoet
oppervlaktewater.
Onderzoek duurzaamheid
Om de duurzaamheid van de zagerkweek te verbeteren, is vergroting van het aandeel
plantaardige voedingsbronnen noodzakelijk. Het uiteindelijke doel zou moeten zijn:
geen input meer van dierlijke oliën en vetten. Het verdient aanbeveling om
praktijkgericht onderzoek te verrichten naar het vergroten van het aandeel
plantaardige voedselbronnen bij de zagerkweek en het verbeteren van de
voedselconversie. Om inzicht te verkrijgen in de verhouding plantaardige/dierlijke
input en output in de gehele keten, is het aan te bevelen om een cijfermatige studie
uit te voeren waarin alle bronnen, producten en afvalstromen in de keten kwantitatief
worden geanalyseerd.
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Bijlage 1: Programma en deelnemers
workshop

Workshop ‘De kweek van zagers op landbouwbedrijven in Zeeland’

d.d. 23 februari 2005, Yerseke
Verkenning van de haalbaarheid van de kweek van zagers op landbouwbedrijven ten
behoeve van duurzame visvoerproductie.

Programma
Het workshopprogramma bestond uit drie elementen:
1. Presentatie van de resultaten van de verkenning;
2. Verdieping van thema 3: planologische mogelijkheden en beperkingen;
3. Uitwisseling en plenaire discussie.

Deelnemers aan de workshop
Adriaanse, Dhr. J.W.

gemeente Reimerswaal

Bastiaanse, Dhr. T.

Topsy Baits

Bout, Dhr. A.

visteler

Broodman, Dhr. J.

provincie Zeeland

Dijke, Dhr. P. van

gemeente Reimerswaal

Eland, Dhr. S.

gemeente Schouwen-Duiveland

Goemaat, Dhr.

gemeente Goes

Hoekstra, Dhr. R.

CLM

Hoeve, Dhr. A. van

gemeente Terneuzen

Janse, Dhr. M.

akkerbouwer

Koeman, Mevr. N.

provincie Zeeland

Kool, Dhr. A.

CLM

Lange, Mevr. M. de

gemeente Noord-Beveland

Louws, Dhr. R.

RBOI Middelburg

Maarel, Dhr. M. van der

gemeente Noord-Beveland
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Michielsen, Mevr. C.

Topsy Baits

Remijn, Dhr. H.

akkerbouwer
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Bijlage 2:

Overzicht jurisprudentie
bouwvergunningplicht

De volgende uitspraken bieden aanknopingspunten bij het beantwoorden van de vraag
of bassins voor de aquacultuur bouwvergunningplichtige bouwwerken zijn.
• ARRS 18 november 1985, RO 3.85.6258/S 6709: waterbassin voor tuinbouwbedrijf
niet als bouwwerk aangemerkt.
• Wnd. Vz. ARRS 2 februari 1993, No. S03.93.0204: een mestbassin bestaande uit een
open kuil in de grond met wal waarvan de bodem en wanden worden bekleed met
kunststoffolie, is geen bouwwerk.
• Vz ARRS 29 maart 1994, R03.93.4934; S03.93.3858: een mestzak met daarin een
roerstaaf die verankerd is in een in de grond geplaatste betonnen plaat van ongeveer 1
m², is gezien het plaatsgebonden karakter een bouwvergunningplichtig bouwwerk.
• Wnd. Vz. ABRS 30 juni 1994, R03.93.4962 en S03.04.0355: mestbassin met
afmetingen van 41,40 x 31,00 x 3,20 m bestaande uit aarden dijken, afgedekt met folie,
is geen bouwwerk. De omstandigheid dat het bassin is voorzien van een zeildoek ter
afdekking en van de nodige technische installaties voor (onder andere) de aan- en
afvoer van mest, noch het feit dat om het bassin een hekwerk is geplaatst, leidt tot een
ander oordeel.
• ABRS 6 januari 2000, nr 199900868/1: Gelet op constructie zijn mestzakken als
bouwwerken aan te merken. Mestzakken met inhoud van 2.230 m³ en 4.000 m³.
Constructie bestaande uit prefabplaat, met hijsankers en een kunststof zak, waaraan
leidingen zijn verbonden voor de aan- en afvoer van mest. Constructie steunt in of op
de grond en heeft een plaatsgebonden karakter. Bouwvergunning vereist.
• ABRS 3 april 2000, nr 199902036: (demontabel) zwembad is bouwvergunningplichtig
bouwwerk. Betreft constructie bestaande uit metalen opstaande rand van 1 meter
hoog, waaraan een voering van kunststof is bevestigd die met water is gevuld. Het
geheel heeft een doorsnede van 6 meter en steunt direct op de grond. Gelet op
constructie, afmetingen en plaatsgebonden karakter, is sprake van bouwwerk; dat het
zwembad demontabel is, doet daaraan niets af.
• ABRS 22 mei 2002, nr 200102939/1: Sleufsilo’s met keerwanden die bestaan uit losse
betonnen wanden die niet vastzitten aan de betonnen verharding, vormen een
constructie die één geheel vormt; bouwvergunningplichtig bouwwerk.
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Bijlage 3: Voorbeelden vigerende
bestemmingsregeling
Bestemmingsplan Buitengebied Reimerswaal
• Begrip “agrarisch bedrijf” (art. 1 lid 22): aquacultuur in bassins past niet binnen
definitie agrarisch bedrijf: “…. het houden of fokken van vee, pluimvee of
pelsdieren”; binnen bestemming agrarische doeleinden is aquacultuur in bassins
dan ook niet toegestaan.
• Bestemmingsregeling voor nieuwe economische dragers (art. 33 Niet-agrarische
functies passend binnen de zones, tabel 6): in tabel wordt vis-, escargot- en
wormenkwekerij toegelaten in de zones Ia, IIa, IIc, IIIa, IIIb, IIIc, IVc en IVd. In de
tabel is abusievelijk niet aangegeven of deze functies als nevenactiviteit of als
vervolgactiviteit kunnen worden toegestaan. Het ligt voor de hand de functies in elk
geval als nevenactiviteit op agrarische bouwvlakken toe te staan. Daarvoor gelden
de volgende voorwaarden:
• Via vrijstelling;
• In bestaande gebouwen tot maximale maat - onder voorwaarden nieuwbouw
mogelijk;
• Ruimtelijke kwaliteitswinst;
• Bij reëel of volwaardig agrarisch bedrijf;
• Onbebouwde gronden mogen niet worden gebruikt voor opslag en productie.
Het bestemmingsplan “Buitengebied van Reimerswaal” biedt geen mogelijkheden
voor de aquacultuur in bassins op landbouwgronden.
Bestemmingsplan Buitengebied Tholen
• Aquacultuur in bassins past in beginsel in het begrip “agrarisch bedrijf” (art 1 lid 4):
een bedrijf gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen of
veredelen van gewassen en/of het houden of fokken van dieren. In de (limitatieve)
verbijzondering van het begrip “agrarisch bedrijf” in grondgebonden agrarisch
bedrijf, glastuinbouwbedrijf en niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, past de
kweek van mariene organismen in bassins alleen in het begrip “intensieve kwekerij
in gebouwen” (de teelt van vis, wormen of slakken in gebouwen).
• Intensieve kwekerij in gebouwen is in zone I (agrarisch gebied) toegestaan op
bouwvlakken voor grondgebonden agrarische bedrijven. In zone II (agrarisch gebied
met open onbebouwd karakter) en in zone III (agrarisch gebied met natuurwaarde)
is intensieve kwekerij in gebouwen uitsluitend toegestaan als neventak tot een
maximale oppervlakte van 2.000 m².
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Aquacultuur in bassins op agrarische percelen past derhalve niet in de
bestemmingsregeling.
Bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen
• In de begripsbepaling van “agrarisch bedrijf” is de teelt van vis, wormen of slakken
als intensieve kwekerij aangemerkt, als niet-grondgebonden agrarisch bedrijf.
• In zone I Agrarisch gebied wordt de intensieve kwekerij als hoofd- of neventak op
agrarische bedrijven in gebouwen mogelijk gemaakt, met uitzondering van
bouwvlakken binnen randzones rond kernen of natuurgebieden, ontwikkelingszone
landschap en ontwikkelingszone natuur.
• In zone II Agrarisch gebied met landschappelijke waarden is intensieve kwekerij in
gebouwen toegestaan als neventak tot 2.000 m², met uitzondering van
bouwvlakken binnen randzones rond kernen of natuurgebieden, ontwikkelingszone
landschap en ontwikkelingszone natuur.
• In zone III Agrarisch met natuurwaarden is intensieve kwekerij in gebouwen niet
mogelijk.
Aquacultuur in bassins op agrarische percelen past derhalve niet in de
bestemmingsregeling.
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