
A 2023-2
Amendement bestaande geitenhouderijen

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag I maart 2029, bijde behandeling
van de Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 en Omgevingsverordening
2023 (Statenstuk 2023-97);

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

A. (Betreffende de Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018)

ln Artikel l, onderdeel B, wordt na artikel 2.14a, tweede lid, een lid toegevoegd, onder vernummering
van het derde en vierde lid tot het vierde en vijfde lid, luidende:

3. Gedeputeerde Staten kan bijde beoordeling van een ruimtelijk plan voor een bestaande
geitenhouderij afwijken van het verbod in het eerste lid onder d, indien uit onderzoek in
voldoende mate is gebleken dat de gezondheid van personen die verblijven in nabij gelegen
functies wordt geborgd. Gedeputeerde Staten betrekt bijde beoordeling in ieder geval;

a. de afstand van de geitenhouderijtot bestaande of geprojecteerde kwetsbare functies
en een advies van de GGD of andere onafhankelijke deskundige, zo lang er geen
algemene nieuwe inzichten zijn;

b. de maatregelen die het plan bevat die samengaan met winst voor het milieu, verdere
verduurzaming (zoals bijvoorbeeld mest, energie en emissies) van het bedrijf en
daarvoor voorzieningen nodig zijn, verbetering van dierenwelzijn en een goede
landschappelijke inpassing.

B. (Betretfende de Wijziging van de Omgevingsverordening Drenthe 2023)

ln Artikel l, onderdeel B, wordt na artikel 3.12a tweede lid, een lid toegevoegd, onder vernummering
van het derde lid tot het vierde lid, luidende:

3. Gedeputeerde Staten kan bij de beoordeling van een omgevingsplan voor een bestaande
geitenhouderij afwijken van het verbod in het eerste lid onder d, indien uit onderzoek in
voldoende mate is gebleken dat de gezondheid van personen die verblijven in nabij gelegen
functies wordt geborgd. Gedeputeerde Staten betrekt bijde beoordeling in ieder geval;

a. de afstand van de geitenhouderijtot bestaande of geprojecteerde kwetsbare functies
en een advies van de GGD of andere onafhankelijke deskundige, zo lang er geen
algemene nieuwe inzichten zijn;

b. de maatregelen die het plan bevat die samengaan met winst voor het milieu, verdere
verduurzaming (zoals bijvoorbeeld mest, energie en emissies) van het bedrijf en
daarvoor voorzieningen nodig zijn, verbetering van dierenwelzijn en een goede
landschappelijke inpassing.
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Iang er geen algemene nÍeuwe inzichten zijn - een advies van de GGD of andere onafhankelijke
deskundige betrokken.

De afwiikingsmogelÍihheid heeft in individuete gevallen betrekkíng op het alsnog kunnen
vergroten van de stalvloeroppervlakte van geitenhouderi¡en in het kader van onder andere
dierenwelzijn, mits het aantal geiten nÍet toeneemt. Dit kan alleen indien de voorgestelde
maatregelen niet leiden tot een verslechteríng van de gezondheid van omwonenden. Daarvoor
is noodzakeliik dat de maatregelen samengaan met winst voor milieu, verdere verduurzaming
(zoals bíivoorbeeld mest, energie en emissíes) van het bedrijf en daarvoor voorzieningen nodig
zijn, verbetering van dierenwelzijn en goede tandschappetijke ínpassing.

Door de urgent¡e van de problematiek kan niet worden gewacht tot gemeenten hun omgevingsplan
hebben aangepast. Zeker nu gemeenten op grond van het geldende overgangsrecht onder de
Omgevingswet hiermee tot 2029 kunnen wachten. Het belang bij de behartiging van de gezondheid in
de gehele provincie kan daarmee het meest effectief worden behartigd op provinciaal niveau, omdat
hiermee alle omgevingsplannen in één keer kunnen worden gewijzigd, Gelet hierop is het vereist
regels te stellen die rechtstreeks tot de burger doorwerken. Onder de Wet ruimtelijke ordening was het
mogelijk om middels artikel 4.1, derde lid, regels in de Omgevingsverordening te stellen die (1) vóór
het geldende bestemmingsplan golden en (2) waarvoor de uitvoering en handhaving bij het college
van B en W bleef. Op die manier konden provinciale staten een regel stellen die rechtstreeks tot de
burger doorwerkte, zonder daarbij in de bevoegdheid van het college van B en W te treden.

ln juridische zin worden de onderhavige regels gesteld op basis van het voorzorgsbeginsel. Dit
voorzorgsbeginsel is niet vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening zelf , maar bestaat al geruime tijd
als rechtsbeginsel. Onder de Wet ruimtelijke ordening heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State dit geaccepteerd, waarmee de juridische houdbaarheid van de regels is verzekerd.z

z Zie hiertoe bijvoorbeeld ABRvS 23 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2022:556



Iang er geen algemene nÍeuwe Ínzichten ziin - een advÍes van de GGD of andere onafhankelijke
deskundige betrokken.

De afwiikingsmogelijkheid heeft in individuele gevallen betrekking op het alsnog kunnen
vergroten van de stalvloeroppervlame van geitenhouderijen in het kader van onder andere
dierenwelziin, mits het aantal geiten niet toeneemt, Dit kan alleen indien de voorgestelde
maatregelen niet leiden tot een verslechtering van de gezondheid van omwonenden. Daarvoor
is noodzakeliik dat de maatregelen samengaan met winst voor milieu, verdere verduurzaming
(zoals biivoorbeeld mest, energie en emissies) van het bedrijf en daarvoor voorzieningen nodig
zijn, verbetering van dierenwelzijn en goede landschappetijke inpassing.

Door de urgentie van de problematiek kan niet worden gewacht tot gemeenten hun omgevingsplan
hebben aangepast. Zeker nu gemeenten op grond van het geldende overgangsrecht onder de
Omgevingswet hiermee tot 2029 kunnen wachten. Het belang bij de behartiging van de gezondheid in
de gehele provincie kan daarmee het meest effectief worden behartigd op provinciaal niveau, omdat
hiermee alle omgevingsplannen in één keer kunnen worden gewijzigd. Gelet hierop is het vereist
regels te stellen die rechtstreeks tot de burger doorwerken. Onder de Wet ruimtelijke ordening was het
mogelijk om middels artikel 4.1, derde lid, regels in de Omgevingsverordening te stellen die (1) vóór
het geldende bestemmingsplan golden en (2) waarvoor de uitvoering en handhaving bij het college
van B en W bleef. Op die manier konden provinciale staten een regel stellen die rechtstreeks tot de
burger doorwerkte, zonder daarbij in de bevoegdheid van het college van B en W te treden.

Onder de Omgevingswet kan dit ook, maar moet dit met een ander instrument: het
voorbereidingsbesluit. Artikel 4.16 van de Omgevingswet bepaalt dat provinciale staten regels kunnen
stellen die een omgevingsplan rechtstreeks wijzigen.q De uitvoering van de regels blijft vervolgens op
gemeentelijk niveau plaatsvinden. Op deze manier kan de regelgeving per direct worden doorgevoerd
zonder daarbij inbreuk te maken op de bestaande bevoegdheidsverdeling. ln beginsel gelden de
voorbereidingsregels anderhalf jaar, tenzij provinciale staten voor het aflopen van deze anderhalf jaar
de bijbehorende instructieregels gelden. De benodigde instructieregels worden alvast gesteld middels
deze wijzigingsverordening. Het voorbereidingsbesluit zal inhoudelijk gelijkluidend zijn en in dezelfde
vergadering van provinciale staten ter vaststelling voorliggen.

ln juridische zin worden de onderhavige regels gesteld op basis van het voorzorgsbeginsel. Dit
voorzorgsbeginsel is niet vastgelegd in de Omgevingswet zelf, maar bestaat al geruime tijd als
rechtsbeginsel. Onder de Wet ruimtelijke ordening heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State dit geaccepteerd, waarmee de juridische houdbaarheid van de regels is verzekerd.s

c Artikel 4.16, derde lid, Omgevingswet.

s Zie hiertoe bijvoorbeeld ABRvS 23 februari 2023, ECL|:NL:RVS:2022:556


