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Inleiding:
Bij de besluitvorming over de Structuurvisie heeft de raad een amendement aangenomen
over de intensieve veehouderijen. Middels deze memo willen we u informeren over de
wijze waarop we uitvoering willen geven aan het amendement.
Doel van deze MEMO:
-

Door middel van bijgaand plan van aanpak duidelijkheid bieden over het proces
dat leidt tot besluitvorming over de bestaande intensieve veehouderijen.
De raad in de gelegenheid stellen te reageren op de vraag of het proces,
zoals dat ons voor ogen staat, door hen gedeeld wordt.
Afhankelijk van die inbreng zal het college het plan van aanpak al dan niet
bijstellen.

Uitgangspunten voor het plan van aanpak:
-

De Structuurvisie 2025, vastgesteld in december 2013.
Het amendement, door de raad aangenomen bij de besluitvorming over de
structuurvisie met navolgende tekst: Ter voorbereiding op het bestemmingsplan

Landelijk gebied zal door onderzoek en politieke discussie een heroverweging
plaatsvinden omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande intensieve
veehouderijbedrijven. Bij deze heroverweging zullen de ontwikkelingen van de
bedrijfstak in brede zin en ontwikkelingen op het gebied van de stikstofproblematiek
een belangrijke rol spelen.
-

Raadsmemo 13, waarin gekozen is voor een pragmatische aanpak, waarbij twee
aspecten van belang werden geacht:
1. De levensvatbaarheid van de bestaande intensieve veehouderijen;
2. De bevordering van verduurzaming van betreffende bedrijven.

Plan van aanpak amendement bestaande intensieve veehouderijen:
Het bijgaande plan van aanpak vormt een vertaling van het amendement op de
structuurvisie in december 2013 en de raadsmemo van december 2014 over een
pragmatische aanpak. Het plan komt in hoofdlijnen op het volgende neer:
1. Het beleid voor intensieve veehouderijen wordt intern opgesteld onder regie van
de projectgroep MSB.

2. Het resultaat zal zijn een beleidsregel die:
a. op de korte termijn de ruimtelijke onderbouwing vormt bij individuele
verzoeken;
b. op de langere termijn input levert voor bestemmingsplan of omgevingsplan;
3. Er zal onderzoek plaatsvinden naar de aspecten: levensvatbaarheid en
verduurzaming;
4. Onderzoek naar levensvatbaarheid zal plaatsvinden in twee richtingen:
a. Landelijke ontwikkelingen (vooralsnog uitgaand van objectief extern
onderzoek);
b. Locale behoefte (met een belangrijke rol voor de LTO).
5. Onderzoek naar verduurzaming zal plaatsvinden op twee vlakken:
a. Wenselijkheid (wat voegen bovenwettelijke maatregelen toe?);
b. Juridische haalbaarheid.
Dit onderzoek zal intern worden uitgevoerd.
6. We gaan geen MER-onderzoek verrichten; Bij individuele verzoeken is al
afzonderlijk onderzoek noodzakelijk.
7. We gaan geen onderzoek doen naar stikstof; Ook hier geldt dat bij individuele
verzoeken afzonderlijk onderzoek noodzakelijk is.
Rol LTO:
Met LTO is inmiddels contact geweest over haar mogelijke rol in het proces. Ze is bereid
de rol op zich te nemen om de lokale behoefte in de bestaande intensieve veehouderij in
beeld te brengen.
Vervolg:
Ons college is van mening, dat het plan van aanpak in de lijn van het amendement en
een pragmatische aanpak ligt en verneemt graag van u of u het proces al dan niet
onderschrijft.
Wij verzoeken u om vóór 31 mei 2015 te reageren indien het plan van aanpak
niet voldoet aan uw verwachtingen. Indien u daar aanleiding toe ziet is het
uiteraard ook mogelijk om het gewenste proces in de RTG van juni aan de orde
te stellen.
Bijlage:
Plan van aanpak amendement bestaande intensieve veehouderijen.
Vragen/Opmerkingen uwerzijds
Indien u naar aanleiding van deze MEMO vragen of opmerkingen heeft kunt u zich
uiteraard rechtstreeks wenden tot de projectleider Maurice Arnoldy. 0527-633380;
m.arnoldy@noordoostpolder.nl.

