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Ook landbouwgrond
krijgt beschermde status
MARIA DEL GROSSO

GRONINGEN Landbouwgrond rond
de Bildtdijken in de gemeente het
Bildt wordt niet uitgezonderd van
de beschermde status tot dorpsge-
zicht.

De rechtbank Noord-Nederland
vindt dat de dijken, de dorpen en de
grond ertussen één geheel vormen.
Met deze uitspraak verliezen drie
landbouworganisaties hun strijd te-
gen de aanwijzing van Oude- en
Nieuwebildtdijk tot beschermd
dorpsgezicht.

De Nederlandse Akkerbouwvak-
bond, het Friesch Grondbezit en de
boerenbond LTO wilden dat 2500
hectare landbouwgrond buiten de
aanwijzing zou blijven omdat de
landbouwbedrijven in dit gebied
door de status gehinderd worden in

Landbouw verliest
strijd tegen status
dorpsgezicht
Bildtdijken

hun ontwikkeling.
Hier is geen sprake van, aldus de

rechtbank in de uitspraak. De huidi-
ge bestemmingsplannen voor het
gebied regelen die bescherming nu
al en hoeven als gevolg van de aan-
wijzing door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed niet aangepast te
worden. Wat (bouw)mogelijkheden
voor agrariërs betreft, verandert er
niets.

Mochten de bestemmingsplan-
nen in de toekomst wijzigen, dan
heeft de boerensector op dat mo-

ment voldoende gelegenheid om be-
zwaar aan te tekenen.

De rechtbank is het verder met de
Rijksdienst eens dat er sprake is van
,,een ruimtelijke beleving van het ge-
bied in zijn totaliteit als cultuurland-
schappelijke eenheid.’’

Deze beleving wordt geweld aan-
gedaan als de bescherming alleen de
dijklinten bevat en niet het land er
omheen. De Rijksdienst heeft nog
wel bekeken of er minder agrarische
grond in de bescherming opgeno-
men kon worden, maar stelt dat de
waarde van het gebied juist ligt ,,in
de bebouwingsstructuur langs de
oude en de nieuwe dijk.’’

De tegenstanders hebben volgens
de rechtbank ook niet aannemelijk
kunnen maken dat hun grond in
waarde vermindert door de aanwij-
zing. Tegen de uitspraak is hoger be-
roep mogelijk bij de Raad van State.


