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A M E N D E M E N T 2013-12-II 
 
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 14455 

Onderwerp: Structuurvisie Noordoostpolder 2025 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 9-12-2013; 
gehoord de beraadslagingen; 

  
overwegende dat 

1. de Structuurvisie 2025 ter behandeling voorligt ter besluitvorming door de raad; 
2. de Structuurvisie begrepen moet worden vanuit het sociaal economische beleid, 

dat op 18 oktober 2013 door de raad is vastgesteld; 
 
van mening dat 

1. het bepaalde in de Structuurvisie met betrekking tot uitbreiding van bestaande 
intensieve veehouderijen groter en kleiner dan 2500m2 een logisch gevolg is van 
het sociaal economische beleid; 

2. het bepaalde in de structuurvisie met betrekking tot nieuwvestiging van 
intensieve veehouderijen groter dan 2500m2 eveneens een logisch gevolg is van 
het sociaal economische beleid; 

3. dat niet afgeweken moet worden van het sociaal economische beleid; 
4. dat dierwelzijn bij wettelijke verplichting de uitbreidingsbehoefte van bedrijven 

ingeeft; 
5. dat ook eigen strategische keuzes van bedrijven ten aanzien van verbeterde 

dierenwelzijn en bovenwettelijke eisen daartoe, de uitbreidingsbehoefte kan 
beïnvloeden, 

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

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

dat de tekst op twee plaatsen wordt aangevuld:  
 
tweede bolletje bovenaan blz 51 
Bestaande intensieve veehouderijen (Ai) de groter zijn dan 2500m2 vloeroppervlak 
worden als Ai-bedrijf gehandhaafd. Uitbreiding van deze bedrijven is alleen mogelijk om 
a) te kunnen voldoen aan (nieuwe) wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn en/of b) 
te kunnen voldoen aan bovenwettelijke eisen met betrekking tot dierenwelzijn zoals de 
vereisten volgens de systematiek van het Beter Leven Keurmerk van één tot drie sterren. 
 
derde bolletje bovenaan blz 51 
Bestaande intensieve veehouderijen (Ai) die kleiner zijn dan 2500m2 vloeroppervlak 
zullen onder de reguliere agrarische bestemming worden gebracht. Bedrijven die op het 
moment van de tervisielegging van het bestemmingsplan landelijk gebied het maximale 
oppervlak van 2500 m2  hebben bereikt, kunnen nog uitbreiden om te kunnen voldoen 
aan (nieuwe) wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn en aan bovenwettelijke eisen 
met betrekking tot dierenwelzijn zoals de vereisten volgens de systematiek van het Beter 
Leven Keurmerk van één tot drie sterren. 
 

 


