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Twee dilemma’s MSB

 Vervolg actualisatie bestemmingsplan Landelijk Gebied

 Hoe om te gaan met intensieve veehouderijen? – MEMO december

Doel RTG 1 december

 Informatieverschaffenover vervolg actualisatie Bestemmingsplan



Programma

 Probleemverkenning Bestemmingsplan “Landelijk Gebied” vs. “Natura2000”

 Gevolgen voor actualisatieplicht / heffen leges

 Zoektocht naar meest passende oplossing







Voorheen verwachte oplossingsrichtingen

 PAS komt injanuari 2015 naar buiten

 Gaat naar verwachting wel ruimte bieden voor individuele aanvragen

 Maar absoluut niet voor het generieke plan (briefI&M 3 juli2014)

 Alternatieve regeling in bestemmingsplan(o.a. Westerveld)

 Koppeling (in welke vorm dan ook) aan NB-Wet

 Lopen bij beroep stuk bij Raad vanState (RvS 6 augustus2014)



Context / Stand van Zaken

 Ervaringen andere gemeenten:

- Westerveld, Leeuwarden, Steenwijkerland, Dronten

 Initiatieven voor oplossingen op termijn

- via VNG en I&M





Zoektocht naar passende oplossing

 Onderzoek gestart naar mogelijke scenario’s voor vervolg

 Leidend tot voor Noordoostpolder meest geëigende keuze

 Per scenario wordt onderzoek gedaan naar:

- ontwikkelingsmogelijkheden

- mogelijke planschade

- consequenties leges

- juridische haalbaarheid



Niets doen

 Vanaf half 2016 geen leges voor vergunningen Landelijk gebied

 Geldt ook voor uitgebreide Wabo-procedures

€ 200.000 – € 300.000



Bestemmingsplan op basis Stikstof-eisen

Drie varianten:

1. Conserverend plan voor functies met stikstofdepositie

2. Quoteringsregeling op basis regionaal project Flevoland

- 100 extra veehouderijen in Flevoland

3. Ruimere quotering naar uitbreidingsbehoefte

- 35 % van totaal aantal bedrijven



Plan excl. Bestaande veehouderijen

 Ontwikkelingsgerichte regeling voor akkerbouwers

 Maar met wegbestemmen vestiging nieuwe veehouderijen

 Bestaande veehouderijen worden buiten het plan gehouden

 Vallen dan onder: Landelijk Gebied 2004 of Beheersverordening



Uitsnede bestemmingsplan



Plan voor westelijk deel

 Ontwikkelingsgericht plan Westzijde begrensd door A6 en N30

 Oostzijde onder LandelijkGebied 2004 of Beheersverordening



beheersverordening

 Kenmerken van een beheersverordening:

-Grotegelijkenis bestemmingsplan

-Vastleggen bestaandesituatie

- Relatief snelle procedure

 Concreet betekent dit:

- Continuering regels bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004

- Inclusief de binnenplanse afwijkingen

- Exclusief de Wijzigingsbevoegdheden

- Juridischestatusgelijkaan hetbestemmingsplan

- Basis voor legesheffing



Omgevingsplan

 Een plan gestoeld op de nieuwe Omgevingswet

 Variant 1:

- Conserverende regeling

- Ontwikkelingsgericht visiedeel

 Variant 2:

- Ontwikkelingsgericht omgevingsplan

- Afweging uitvoerbaarheid bij individuele aanvragen

Variant 2 alleen mogelijk na wijziging Natuurbeschermingswet



Planning

 Onderzoek is al gaande

 Gedachtenuitwisseling resultaten in RTG februari 2015

 Besluitvorming Raad in maart 2015



vragen
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