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Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 17 januari 2023, kenmerk
3ts.st2023000065;

BESLUITEN

1. de nota van antwoord vast te stellen;
2. de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 vast te stellen, onder

aanpassing van het volgende:

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 bij de 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 bij
de beoordeling in ieder geval;

a. de afstand van de geitenhouderij tot 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.

ln artikel 2.17 wordt in het vierde lid (nieuw), sub c, voor bouwactiviteiten het woord 'externe'

toegevoegd.

3. de wijziging van de Omgevingsverordening Drenthe 2023 vast te stellen, onder aanpassing van

het volgende:

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 bij de

beoordeling in ieder geval;

a. de afstand van de geitenhouderij tot bestaande of geprojecteerde kwetsbare functies
en een advies van de GGD of andere onafhankelijke deskundige, zo lang er geen

algemene nieuwe inzichten zijn;
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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.

ln artikel 1, onderdeel D wordt artikel 3.16, lid 5 (nieuw), sub c, voor bouwactiviteiten het
woord'externe' toegevoegd.

Assen, 8 maart 2023

Provinciale Staten voorno d,

, voorzitter , griffier


