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Emmeloord, 1 december 2015. 
 
Onderwerp 

Intensieve veehouderij 
 
Advies raadscommissie 

[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met het  “afwegingskader intensieve veehouderij”. 
2. De “Lijst met categorieën in het kader van de verklaring van geen bedenkingen zoals 

bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto 
artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht” uitbreiden met lid l; mogelijkheden 
voor uitbreiding van  bestaande intensieve veehouderij bedrijven conform 
“afwegingskader intensieve veehouderij”. 

 
Doelstelling 

Bestaande intensieve veehouderijbedrijven de mogelijkheid bieden op duurzame wijze 
hun bedrijfsvoering voort te zetten. 
 
Inleiding 

 
Aanleiding voor heroverwegingen 
Bij de vaststelling van de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 (hierna structuurvisie) 
heeft u het volgende amendement aangenomen: 
 
Ter voorbereiding op het bestemmingsplan landelijk gebied zal door onderzoek en 

politieke discussie een heroverweging plaatshebben 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. 

Het amendement is opgenomen in paragraaf 6.2 van de structuurvisie.  

 

In de structuurvisie zijn voor deze bestaande bedrijven de volgende uitgangspunten 
opgenomen, die volgens het amendement om heroverweging vragen:  

• Bestaande intensieve veehouderij (Ai) die groter zijn dan 2500 m2 vloeroppervlak 
worden als Ai-bedrijf gehandhaafd. Uitbreiding van deze bedrijven is alleen 
mogelijk om te kunnen voldoen aan (nieuwe) wetgeving met betrekking tot 
dierenwelzijn.  

• Bestaande intensieve veehouderijen (Ai) die kleiner zijn dan 2500 m2 

vloeroppervlak zullen onder de reguliere agrarische bestemming worden gebracht. 
Bedrijven die op het moment van de tervisielegging van het bestemmingsplan 
landelijk gebied de maximale oppervlak van 2500 m2 hebben bereikt, kunnen nog 
uitbreiden om te kunnen voldoen aan (nieuwe) wetgeving met betrekking tot 
dierenwelzijn. 
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Naast de uitgangspunten van de bestaande intensieve veehouderijbedrijven is ook het 
volgende punt in de opdracht betrokken.  

• Nieuw vestiging van intensieve veehouderijbedrijven die kleiner zijn dan 2500 m2 
vloeroppervlak wordt (als hoofdactiviteit en als neventak) toegestaan. 

Dit aspect is meegenomen met het onderzoek vanuit de gedachte dat de generieke 
milieubelasting (m.n. voor wat betreft stikstofdepositie) mogelijk kan worden 
teruggedrongen. Omdat dit van invloed kan zijn op de milieubelasting van bestaande 
veehouderijen is een heroverweging op zijn plaats. 
  
Kaders: 
In de structuurvisie is, kaderstellend, het volgende weergegeven over intensieve 
veehouderijen: 
• Wij willen de bestaande intensieve veehouderijbedrijven (zogenaamde Ai-

bedrijven) de ruimte geven om hun bedrijfsvoering duurzaam voort te zetten. 

 
Dit uitgangspunt vindt zijn oorsprong in het Duurzaamheidsplan 2012-2015, waarin de 
visie van de gemeente wordt verwoord dat zij samen met de inwoners, bedrijven en 
(overheids)instanties, al het nodige doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om te 
werken aan een duurzame Noordoostpolder. Voor de definitie van duurzaamheid wordt 
aangesloten bij de Triple-P-benadering, zoals ook opgenomen in de structuurvisie, het 
sociaal economisch beleidsplan en het duurzaamheidsplan. De drie invalshoeken people, 
planet en profit vormen in de structuurvisie de pijlers van toekomstige ontwikkelingen.  
 
 
Onderzoek: 
Ten behoeve van die heroverweging hebben de afgelopen maanden twee onderzoeken 
plaatsgevonden naar de aspecten: levensvatbare maat en verduurzaming. Dit is  
overeenkomstig het plan van aanpak  toegestuurd aan u ( mei 2015). 

1. De LTO heeft onderzoek gedaan naar de levensvatbare maat van intensieve 
bedrijven en doet tevens een voorstel voor  beleid, zie bijlage 3 
“Achtergrondstudie voorstel beleid intensieve veehouderij, LTO 2015”. 

2. De gemeente heeft zich gebogen over het eerste uitgangspunt van de 
structuurvisie namelijk: hoe de gemeente aan de bestaande intensieve 
veehouderijbedrijven op duurzame wijze ruimte kan bieden (bijlage 4 
“Mogelijkheden voor verduurzaming”). 

 
Het resultaat van deze onderzoeken heeft geleid tot het afwegingskader (zie bijlage 1) 
die:  
a. op de korte termijn basis kan zijn voor een ruimtelijke onderbouwing bij individuele 
verzoeken; 
b. op de langere termijn input levert voor een bestemmingsplan of omgevingsplan; 
 
 
Argumenten 

1.1 Het afwegingskader geeft  duidelijkheid over de wijze waarop we met individuele 

aanvragen van bestaande intensieve veehouderijbedrijven om gaan.  
 
Het amendement richt zich op een heroverweging ter voorbereiding op het 
bestemmingsplan “Landelijk gebied”. 
Zoals bekend is het op dit moment niet haalbaar een bestemmingsplan op te stellen voor 
het landelijk gebied.   Uw raad heeft op 2 maart 2015 besloten in plaats van een 
bestemmingsplan, een beheersverordening op te stellen. Mede in verband daarmee is het 
noodzakelijk om duidelijkheid te bieden over hoe we de komende tijd omgaan met de 
individuele verzoeken in de intensieve veehouderij. Bij het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan/omgevingsplan voor het buitengebied, zal te zijner tijd bekeken 
worden of het afwegingskader als uitgangspunt opgenomen gaat worden. 
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1.2 Het afwegingskader biedt mogelijkheden voor bedrijven die op duurzame wijze 

hun bedrijf willen uitbreiden, groter dan binnen het huidige planologisch kader 

mogelijk is. 

 

Huidig planologisch kader: 
De komende tijd zullen de regels van de geldende bestemmingsplannen (waaronder het 
bestemmingsplan Landelijk gebied 2004) en de rechten die daaruit voortvloeien van 
kracht blijven. 
Het huidige planologisch kader, in de meeste gevallen is dit het Bestemmingsplan 
Landelijk gebied 2004, biedt de volgende mogelijkheden: 
a. Een intensieve veehouderij als hoofdtak is alleen toegestaan wanneer op het 

bestemmingsvlak de aanduiding ‘intensieve veehouderij toegestaan’ (ai) ligt, 
elders mag het slechts als tweede tak.  

b. Wanneer op het perceel de aanduiding ai ligt kan het bebouwingsvlak niet 
vergroot worden, zoals bedoeld in artikel 5 lid 11 van het bestemmingsplan 
‘Landelijke gebied 2004’ . 

c. De gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van gebouwen ten behoeve van 
intensieve veehouderij mag binnen elk bebouwingsvlak niet meer dan 2.500 m2 
bedragen, met dien verstande dat: 
- een bebouwingsvlak met op de plankaart de aanduiding ‘ai’ meer dan 2.500 m2 
mag bedragen, 
- gronden met op de plankaart de aanduiding  ‘kernrandzone’  en ‘recreatiezone’ 
geen gebouwen ten behoeve van intensieve veehouderij mag worden gebouwd.   

 
Onderzoeken 
Het onderzoek van de LTO “Achtergrondstudie voorstel beleid intensieve veehouderij, 
LTO 2015” (bijlage 3) mondt uit in een voorstel tot maximale maatvoering voor 
uitbreiding.  
 
In het gemeentelijk onderzoek  “Mogelijkheden voor verduurzaming” (bijlage 4) wordt 
geconcludeerd dat het wenselijk is waar mogelijk  de verduurzaming van intensieve 
veehouderijen na te streven en  te stimuleren. Dat betekent dat de gemeente  
Noordoostpolder extra uitbreidingsmogelijkheden biedt aan bedrijven die aantoonbaar 
versneld verduurzamen. Dat kan door bij buitenplanse afwijking  van het 
bestemmingsplan en de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) als uitgangspunt te 
hanteren. 
 
Samenvattend 
De kaders van het huidige bestemmingsplan/beheersverordening blijven leidend. Voor de 
huidige bedrijven die met hun uitbreiding in voldoende mate verduurzamen komen er 
mogelijkheden bij. Voor bedrijven die niet verduurzamen verandert niets. 
 
Door middel van een stroomschema, zie bijlage 2, brengen we in beeld welke wegen een 
aanvraag tot uitbreiding van intensieve veehouderij kan doorlopen. 
 
 
1.3 Door gebruik te maken van de MDV regels, hoeft geen afzonderlijk kader gemaakt 

en bijgehouden te worden ten aanzien van duurzaamheid en dierenwelzijn. 

 
Door de vele verschillende type bedrijven en dierconcepten – welke ook volop in 
ontwikkeling zijn – is er geen eenduidige beschrijving te maken van het begrip 
verduurzaming. Het is ondoenlijk om als gemeente met al deze verschillen rekening te 
houden en hier een algemeen kader voor te maken. Omdat dit kader er al is en jaarlijks 
wordt bijgewerkt, wordt voorgesteld om geen eigen toetsingskader voor duurzaamheid 
en dierenwelzijn te maken maar gebruik te maken van de Maatlat Duurzame 
Veehouderij. Bedrijven die voldoen aan de criteria van de MDV tonen betrouwbaar d.m.v. 
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onafhankelijke certificering aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van 
overheidsregelingen. Bij de totstandkoming van de regels voor MDV-stallen is LTO-
Nederland betrokken.  
 
2.1 Uitbreiden van de lijst beperkt de proceduretijd 

Wanneer een aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan het afwegingskader maar in 
strijd is met huidige planologisch kader (bestemmingsplan Landelijk gebied 
2004/beheersverordening Landelijk gebied) kan toepassing gegeven worden aan een 
buitenplanse afwijking. Hiervoor is het noodzakelijk dat er verklaring van geen 
bedenkingen (VVGB) gevraagd aan uw raad. Op grond van artikel 6.5 lid 3 Besluit 
omgevingsrecht kan uw raad categorieën aanwijzen waarin een verklaring niet vereist is. 
De duur van een uitgebreide procedure wordt dan korter en de werkbelasting voor de 
raad, het college en het ambtelijk apparaat wordt teruggedrongen. 
Uw raad heeft op 16 december 2010 aangevuld  bij besluiten van 26 januari  2012, 13 
februari 2013 en 30 maart 2015 een dergelijk lijst vastgesteld met categorieën genoemd 
van a t/m k. Deze lijst kan aangevuld worden voor de uitbreiding van bestaande 
intensieve veehouderij bedrijven. Hierdoor wordt de proceduretijd  verkort. Dit betekent 
voor de aanvrager een korte doorlooptijd. Daarnaast levert dit minder werk op voor uw 
raad, het college en het ambtelijk apparaat.  
 
 
 
Kanttekeningen 

1.1 Verschil van inzicht 

LTO en de gemeente zijn in overleg samen ver gekomen en zitten grotendeels op één 
lijn. Wel is op één punt verschil van inzicht, namelijk het verbinden van het MDV 
certificaat als voorwaarde aan de erfuitbreidingsmogelijkheden. LTO geeft aan dat de 
MDV stimulerend moet werken. Om een stimulans te geven zou de MDV niet als 
voorwaarde voor de door LTO Noordoostpolder voorgestelde oppervlakte moeten gelden. 
LTO ziet wel mogelijkheden om MDV als voorwaarde voor aanvullende uitbreiding in 
oppervlakte boven de door LTO voorgestelde oppervlakte te geven. Zie bijlage 5 Reactie 
LTO. 
 
Met het vaststellen van het afwegingskader beperken we niet de mogelijkheden van 
bestaande veehouderijbedrijven. Ze blijven de zelfde mogelijkheden houden zolang ze 
binnen regels van het huidige bestemmingsplan blijven. Met het vaststellen van het 
afwegingskader bieden we dus geen beperkingen, maar juist mogelijkheden voor 
duurzame bedrijven. 
 
1.2 Uitvoering geven aan afwegingskader 

Om gevolg te geven aan de voorwaarden in het afwegingskader, dient initiatiefnemer na 
2 jaar ter controle de MDV-certificering aan te leveren. Indien daar aanleiding toe is zal 
daarop handhavend worden opgetreden. 
 
 
Planning/uitvoering 

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.   
 
Bijlagen 

1. Afwegingskader intensieve veehouderij 
2. Stroomschema vergunningaanvraag 
3. “Achtergrondstudie voorstel beleid intensieve veehouderij, LTO 2015” 
4. Onderzoek “Mogelijkheden voor verduurzaming” 
5. Reactie LTO  “Aanvullende uitgangspunten en concept besluit LTO”  
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Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
Portefeuillehouder :  
Steller : mevrouw M.A. de Rijk; 33 29; m.derijkvelema@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2015,  
no. 351151-1; 
 
gelet op artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  juncto 
2.12 lid 1, sub a onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  (voor 
besluitpunt 1, om te kunnen afwijken van het geldende bestemmingsplan of de 
beheersverordening)  
 
gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  juncto artikel 6.5 
lid 3 van het Besluit Omgevingsrecht (voor besluitpunt 2) 
  
 
B E S L U I T: 

1. In te stemmen met het  “afwegingskader intensieve veehouderij”. (bijlage 1) 
2. De “Lijst met categorieën in het kader van de verklaring van geen bedenkingen 

zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
juncto artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht” uit te breiden met lid l; 
mogelijkheden voor uitbreiding van  bestaande intensieve veehouderij bedrijven 
conform “afwegingskader intensieve veehouderij”: 

 
a. Aanvragen om omgevingsvergunning, die hun grondslag vinden in: 

1. Een voorontwerp bestemmingsplan, na positieve afronding van het 
vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro en inspraak of, 

2. Een ander ruimtelijk plan (bijvoorbeeld structuurvisie, een ontwikkelingsvisie), 
na instemming van de gemeenteraad en van andere betrokken overheden en 
inspraak, dan wel 

3. Een sectorale beleidsnota die akkoord is bevonden door betrokken overheden 
en de gemeenteraad en waarover belanghebbenden hebben kunnen 
inspreken. 

b. Bouwplannen op locaties in de bebouwde kom (1) voor lokale en regionale 
voorzieningen (2) die niet in strijd zijn met rijks- of provinciaal beleid; 

c. Bouwplannen voor openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar 
vervoer of wegverkeer; 

d. Aanleg en/of aanpassing van beperkte weg- en waterinfrastructuur buiten de 
bebouwde kom die niet in strijd zin met het rijks- en provinciaal beleid; 

e. Aanleg van nieuwe en aanpassing van bestaande weg- en waterinfrastructuur en 
groenvoorzieningen binnen de bebouwde kom, mits deze activiteiten niet 
samenhangen met realisering van een nieuwe, nog niet via een (ontwerp) 
bestemmingsplan, geaccordeerde planmatige stads- of dorpsuitbreiding die niet in 
strijd is met het rijks- en provinciaal beleid; 

f. Woningbouwplannen op locaties in bestaand stedelijk gebied, waarbij als bestaand 
stedelijk gebied moet worden beschouwd die gebieden die op de 
omgevingsplankaart als stedelijk gebied staan aangeduid en waarvoor ter 
realisatie en/of beheer van dat stedelijk gebied een bestemmingsplan is 
goedgekeurd; 

g. Een (uitbreiding c.q. een verbouwing van een) gebouw voor maatschappelijke-, 
bedrijfs- en kantoordoeleinden en detailhandel tot maximaal 500 m² op locaties in 
de bebouwde kom (1); 

h. Een wijziging van gebruik van gronden voor maatschappelijke-. bedrijfs- en 
kantoordoeleinden en detailhandel tot maximaal 500 m² op locaties in de 
bebouwde kom (1); 
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i. Bouw van een bedrijfswoning ten behoeve van een glastuinbouwbedrijf tot een 
oppervlakte van 1200 m3, mits: 

o de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering door middel 
van een gekwalificeerd bedrijfsplan wordt aangetoond;  

o in voldoende mate wordt aangetoond dat, gelet op de bedrijfsvoering, 
permanent toezicht nodig is en zo nodig direct ingegrepen moet worden. 

o aangetoond wordt dat het verkrijgen van een (bestaande) bedrijfswoning 
ontbrak; 

o de landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast.  
o het aantal bedrijfswoningen per bedrijf maximaal één bedraagt. 

j. het gebruik van voormalige agrarische bedrijfswoningen voor niet- agrarische 
bewoning (plattelandswoningen) 

k. het realiseren van één bezoekerscentrum ten behoeve van voorlichting over 
windenergie 

l. mogelijkheden voor uitbreiding van  bestaande intensieve veehouderij 

bedrijven conform “afwegingskader intensieve veehouderij” 

 

(1) 
Bepalend voor het antwoord op de vraag wanneer sprake is van bebouwde kom is niet de 
bebouwde kom op grond van de wegen- en verkeerswetgeving, maar het feitelijke 
karakter van de omgeving. 
(2) 
Onder voorzieningen wordt verstaan: educatieve, sociaal en/of medische, sociaal-
culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen 
ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel ten 
dienste van deze voorzieningen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 25 januari 2016 
De griffier,             de voorzitter, 
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BIJLAGE 1 

 

Afwegingskader intensieve veehouderij 

 

 

1. Nieuwe intensieve veehouderijen groter dan 2500 m2 * worden niet toegestaan. 
2. Nieuwe intensieve veehouderijen kleiner dan 2500 m2 * worden niet meer 

toegestaan, in het eerstvolgende ruimtelijke plan. 
3. Bestaande intensieve veehouderijen (in het huidige bestemmingsplan aangeduid 

als ai), mogen uitbreiden, binnen de ruimte van het huidige bebouwingsvlak. 
4. Bestaande intensieve veehouderijen (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. Aan deze 
uitbreiding wordt de eis van een MDV-certificering verbonden.** 

5. Bestaande intensieve veehouderijen (in het huidige bestemmingsplan aangeduid 
als Ai) die de grenzen van het bebouwingsvlak hebben bereikt *, mogen (door 
middel van een buitenplanse afwijking) uitbreiden tot maximaal 7000 m2. Aan 
deze uitbreiding wordt de eis van een MDV-certificering verbonden**. 

6. Andere eisen – zoals ruimtelijke inpassing, milieu en natuur – blijven 
onverminderd van kracht. 

7. Ondernemers die de intensieve veehouderij omzetten naar een grondgebonden 
bedrijf mogen uitbreiden overeenkomstig elk ander grondgebonden bedrijf 
(conform artikel 5 lid 11 bestemmingsplan Landelijk gebied 2004. Om de 
aanduiding ‘ai’ er af te halen is een partiële herziening van het bestemmingsplan / 
de beheersverordening noodzakelijk. 

 
*    peildatum: vaststelling beleid intensieve veehouderijen door gemeenteraad 
**  Bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning dient initiatiefnemer een 
afschrift van het definitieve contract ten behoeve van een  MDV-stalontwerp dat met een 
certificeringsinstelling is afgesloten, te overleggen. Bij omgevingsvergunning wordt als 
voorwaarde gesteld, dat na oplevering (na maximaal 2 jaar) de definitieve certificering 
wordt aangeleverd. 
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BIJLAGE 2 

 

STROOMSCHEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvraag omgevingsvergunning 

In strijd met het geldende 
bestemmingsplan/beheersverordening 

Passend binnen het geldende 
bestemmingsplan/beheersverordening 

Wel passend  
binnen afwegingskader 

Niet passend  
binnen afwegingskader 

Vergunning verlenen 
(Mede afhankelijk van 
bestaande regels 
waaronder ruimtelijke 
inpassing en milieu) 

Contract voor MDV-ontwerp weigeren 

Wanneer plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing (hoort bij een 
buitenplanse afwijking) en past binnen de het afwegingskader kan de 
omgevingsvergunning verleend worden.  


