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Aanvullende uitgangspunten & concept-besluitvorming 
LTO Noord afdeling Noordoostpolder 
 
 
Bovenwettelijke verduurzaming: 

-LTO Noord afdeling Noordoostpolder begrijpt de wens van de gemeente Noordoostpolder voor 
bovenwettelijke, versnelde, verduurzaming.  

` -Versnelde verduurzaming op basis van MDV-certificering (Maatlat Duurzame Veehouderij) kan een 
bruikbaar middel zijn om invulling te geven aan deze wens en geeft behoudt van keuzevrijheid voor 
individuele ondernemers. 
-Het uitgangspunt van de MDV is om stimulerend te zijn voor versnelde verduurzaming, zonder beperkend 
of wetgevend te zijn. 

 
Voorgestelde Concept-besluitvorming: 

-De eis van MDF-certificering bij uitbreiding tot 4500 m2 voor neventak - intensieve veehouderijen, 7000 m2 
voor intensieve veehouderijen staat haaks op de berekening voor een levensvatbare minimumoppervlakte 
in onze achtergrondstudie. 
-Deze achtergrondstudie is tot stand gekomen d.m.v. cijfers van het LEI, CBS, Countus en 
Dierenbescherming en gebruikt deze cijfers voor minimumoppervlaktes voor levensvatbare intensieve 
veehouderijen 

 
Berekende, verwachte, minimale m2 zonder bovenwettelijke duurzaamheids-eisen voor levensvatbaarheid 
zijn: 4500 m2 voor neventak – intensieve veehouderijen en; 7000 m2 intensieve veehouderijen 

 
Berekende, verwachte, minimale m2 bij bovenwettelijke eisen beter leven keurmerk, 1 ster voor 
levensvatbaarheid zijn: 7000 m2 voor neventak – intensieve veehouderijen en;  10.000 m2 voor intensieve 
veehouderijen   
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Beleid voor doeltreffende versnelde verduurzaming: 

-Aanvullende duurzaamheidseisen zijn alleen doeltreffend als deze mogelijkheden geven voor een 
levensvatbare bedrijfsvoering van de intensieve veehouderijen in de toekomst.  

 -In onze berekeningen is gebleken dat voor aanvullende duurzaamheidseisen,  
aanvullende staloppervlaktes benodigd zijn.  
- Aanvullende uitbreidingsmogelijkheden op voorwaarde van MDV-certificering  stimuleert versnelde 
verduurzaming 
-Goede mogelijkheden voor vernieuwing en vergroting van staloppervlak leidt tot moderne stalsystemen 
welke diercomfort en milieubelasting positief beïnvloeden.  

 
 
Als beleid voor doeltreffende versnelde verduurzaming van de intensieve veehouderij stellen wij de volgende 
concept-besluitvorming voor: 
 
Voorstel LTO Noord voor concept-besluitvorming: 
 
1. Nieuwe intensieve veehouderijen groter dan 2500 m2 ** worden niet toegestaan. 
2. Nieuwe intensieve veehouderijen kleiner dan 2500 m2 ** worden niet meer toegestaan, nadat een nieuw 
ruimtelijk plan in werking is getreden. 
3. Bestaande intensieve veehouderijen (in huidige bestemmingsplan aangeduid als Ai), mogen uitbreiden, 
voor zover de huidige erfgrootte dat toe laat *. 
4. Bestaande intensieve veehouderijen (met een erf zonder Ai aanduiding) kleiner dan 2500 m2 ** mogen 
(door middel van een buitenplanse afwijking) uitbreiden tot 4500 m2 tot het moment dat een nieuw ruimtelijk plan 
(bestemmingsplan of omgevingsplan) in werking treedt. Deze mogelijkheid vervalt in ieder geval na 5 jaar. 
5.  Bestaande intensieve veehouderijen (met een erf zonder Ai aanduiding) kleiner dan 2500 m2 ** 
mogen (door middel van een buitenplanse afwijking) uitbreiden tot 7000 m2 tot het moment dat een nieuw 
ruimtelijk plan (bestemmingsplan of omgevingsplan) in werking treedt. Deze mogelijkheid vervalt in ieder 
geval na 5 jaar. Aan deze uitbreiding wordt de eis van een MDV-certificering verbonden ***. 
6. Bestaande intensieve veehouderijen (in huidige bestemmingsplan aangeduid als Ai) die de grenzen van de 
erfgrootte * hebben bereikt **, mogen (door middel van een buitenplanse afwijking) uitbreiden tot maximaal 7000 
m2. 
7. Bestaande intensieve veehouderijen (in huidige bestemmingsplan aangeduid als Ai) die de grenzen 
van de erfgrootte * hebben bereikt **, mogen (door middel van een buitenplanse afwijking) uitbreiden tot 
maximaal 10.000 m2. Aan deze uitbreiding wordt de eis van een MDV-certificering verbonden ***. 
8. Ondernemers die de intensieve veehouderij omzetten naar een grondgebonden bedrijf mogen uitbreiden 
overeenkomstig elk ander grondgebonden bedrijf. Om het erf te kunnen uitbreiden is een partiële herziening van 
het bestemmingsplan / de Beheersverordening noodzakelijk, waarbij de Ai aanduiding vervalt. 
9. Via een rapportage wordt de raad jaarlijks op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen op het gebied van 
de stikstofproblematiek en mogelijkheden van een nieuw ruimtelijk plan. In deze rapportage zal tevens aandacht 
worden besteed aan de intensieve veehouderijen.   
 
 
 
* Onder erfgrootte wordt in dit verband verstaan het bebouwingsvlak, zoals ingetekend op de 
bestemmingsplankaart. De erfgrootte van bedrijven verschilt van geval tot geval 
** peildatum: vaststelling beleid intensieve veehouderijen door gemeenteraad 



3 
 
 

*** Bij aanvraag dienen initiatiefnemers een MDV-stalontwerp-certificering aan te leveren; Bij vergunning wordt de 
voorwaarde gesteld, dat na oplevering (na maximaal 2 jaar) de definitieve certificering wordt aangeleverd. 


