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A M E N D E M E N T  2013-12-I 
 

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 14455 

Onderwerp: Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

 

overwegende dat 

1. de structuurvisie Noordoostpolder 2025 ter besluitvorming voorligt; 

2. er op het punt van de bestaande intensieve veehouderijen zienswijzen zijn 

ingediend door LTO en een aantal ondernemers; 

3. de uitwerking van dit concept inhoudt dat intensieve veehouderijen (Ai) niet 

verder uit mogen breiden dan om te voldoen aan (nieuwe) wetgeving met 

betrekking tot dierwelzijn, 

 

van mening dat 

1. door de afgekondigde maatregelen er geen ontwikkelingsmogelijkheden meer zijn 

voor de huidige Ai-bedrijven groter dan 2500 m2; 

2. de rentabiliteit en daardoor de toekomstbestendigheid van deze bedrijven in het 

gedrang komt; 

3. de landelijke normen voor uitstoot van geur, stof en ammoniak steeds verder 

worden aangescherpt; 

4. de sector zelf aangeeft uitbreidingsmogelijkheden te kunnen verwezenlijken 

zonder enige toename van uitstoot van ammoniak door toepassing van moderne 

technologie, zoals luchtwassers; 

5. het prematuur is om nu al vooruit te lopen op eventuele maatregelen vanuit de 

PAS en deze sector onnodig op slot te zetten; 

6. er in het kader van het bestemmingsplan een heroverweging dient plaats te 

vinden, op basis van nader onderzoek;  

7. de structuurvisie geen blokkade mag vormen voor een heroverweging; 

8. daarom een opening in de structuurvisie dient te worden gecreëerd door middel 

van een tekst over het vervolgproces in de uitvoeringsparagraaf, 

 

besluit: punt 4 van het voorgesteld besluit als volgt aan te passen 

4. De ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ gewijzigd vaststellen, met dien verstande, 

dat navolgende tekst als tweede bullet wordt ingevoegd op pagina 76:  

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. 
 


