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GROENLINKS OMotie intensieve veehouderij

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 28 maart 2018,

ter behandeling van Statenstuk 2018-826 2e HERZIENE VERSIE, Ontwerp-Revisie
Omgevingsvisie Drenthe 2018 en Milieueffect-rapport ,

Constaterende dat:
o Bouwvlakken voor de intensieve veehouderij bij uitbreiding in de huidige

Omgevingsvisie kwantitatief zijn begrensd op "1,5 hectare. Bij winst voor milieu of
dierenwelzijn en landschappelijke inpassing mag dit worden vergroot tot 2 hectare.";

r In 5 6.1.1.3. Intensieve veehouderij extra ruimte ontstaat voor vergroting van het
bouwvlak voor intensieve veehouderij door toevoeging van de passage:

"Als het bouwvlak vol is, wat zo nu en dan voorkomt, bestaat, in incidentele
gevallen, de mogelijkheid voor maatwerk voor de omvang van een bouwvlak van
een intensief landbouwbedrijf. Dit kan alleen wanneer aantoonbaar andere
provinciale doelen worden gehaald. Dit kan het geval zijn als het bedrijf wil
verduurzamen (mest, energie) en hiervoor installaties nodig zijn die niet meer
passen binnen het bouwvlak, of bij sanering, samenvoegen, verplaatsing van
bedrijven uit of grenzend aan de Natuurnetwerk Nederland of uit een stedelijk
gebied.";

o Er ook in de ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) 2018, artikel
2.14 Intensieve veehouderij, geen bovengrens is opgenomen voor de in lid 7
genoemde uitbreidingsmogelijkheden ;

Overwegende dat:
o Er geen kwantitatieve grens aan dit maatwerk wordt verbonden en daarmee er geen

maximale bovengrens meer is voor intensieve veehouderij in Drenthe;
¡ De bovengrens daarmee niet langer objectief is maar afhankelijk van de weging van

het genoemde maatwerk;
o Het wenselijk blijft een kwantitatieve bovengrens op te nemen voor intensieve

veehouderij;
o De grootte van het "maatwerk" bepaald dient te worden op basis van de casuïstiek die

ten grondslag ligt aan de introductie van dit maatwerk;
¡ Om te kwalificeren als "maatwerk" deze grootte niet significant kan verschillen van de

huidige begrenzing van 2 hectare;

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:
o Alvorens de Ontwerp-Revisie Omgevingsvisie 2018 het Milieueffect-rapport ter inzage

te leggen, in 5 6.1.1.3 een kwantitatieve bovengrens op te nemen voor het
geintroduceerde maatwerk bij uitbreiding van intensieve veehouderij ;

o Deze grens te bepalen op basis van casuïstiek en deze niet significant te laten
verschillen van de huidige begrenzing van 2 hectare;

En gaan over tot de orde van de dag.
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