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Inleiding 

a. Algemeen 
De Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 (POV 2018) bevat regels met be-
trekking tot de Intensieve Veehouderij. In deze regels worden met name voorwaarden 
gesteld aan het maximale oppervlak van een Intensieve Veehouderij.  
 
Momenteel zijn ontwikkelingen gaande die de nadruk vestigen op het belang van het 
dierenwelzijn. Hierbij valt te denken aan het feit dat de Nederlandse supermarkten zich 
vanaf 1 januari 2023 committeren aan het Beter Leven Keurmerk 1- ster (BLK 1 ster). Ook 
valt te denken aan de Wet Dieren die al wel is aangenomen, maar nog niet in werking is 
getreden. Deze ontwikkelingen kunnen daarnaast worden gezien tegen de achtergrond 
van de bredere stikstofcrisis die gaande is. Al deze ontwikkelingen maken dat nog eens is 
gekeken naar de huidige regeling in de POV.   
 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn nog enkele wijzigingen aangebracht. 
Deze worden omschreven in hoofdstuk 3 van de nota van antwoord. Voor de overzich-
telijkheid wordt daarnaast nog een versie bijgevoegd waarin te zien is waar teksten zijn 
aangepast.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing 

d. Participatie 
Bij de voorbereiding van dit voorstel is contact geweest met alle Drentse gemeenten.  
Daarnaast zijn het LTO en het NMF betrokken bij de voorbereiding.  

 

Advies    
1. De Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 te wijzigen. 
2. In te stemmen met de Nota van Antwoord. 
 

Doelstelling uit de begroting 
 
2. Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 
20.2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw 
20.2.3.04  Juiste functie op de juiste plek 
 

Argumenten 
1.1 De wijziging van de POV actualiseert de regelgeving met betrekking tot intensieve vee- 
houderij en maakt deze toekomstbestendiger. 
Om in te spelen op de ontwikkelingen die gaande zijn, wordt het mogelijk gemaakt voor inten-
sieve veehouderijen om het bouwvlak te vergroten tot 2,5 ha. Een verdere vergroting tot 3 res-
pectievelijk 3,5 ha is mogelijk voor zover wordt verzekerd dat de stikstofdepositie daadwerkelijk 
met 10% respectievelijk 20% afneemt. Ook dient bij een vergroting van het bouwvlak tot 3 en 
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3,5 ha een landschappelijke inpassing te worden gerealiseerd dat ten minste 10% van het totale 
bouwvlak bedraagt. Dit is een wijziging ten opzichte van het ontwerp waarbij deze eis alleen 
van toepassing was voor bouwvlakvergrotingen tot 3,5 ha. 
Deze afname komt ten goede van de natuur. In geen geval mag het aantal dieren toenemen. 
Ook vormt het dierenwelzijn in alle gevallen het vertrekpunt.  
 
2.1 In de nota van antwoord worden de ingediende zienswijzen samengevat en van een reactie 
voorzien. 
Conform het bepaalde in artikel 4.1, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening heeft de ont-
werpwijziging vier weken ter inzage gelegen. In totaal zijn vijf zienswijzen ingediend. Ook is de 
Statencommissie Omgevingsbeleid om een zienwijze gevraagd. De nota van antwoord bevat de 
antwoorden op de ingediende zienswijzen en omschrijft de wijzigingen die nog zijn gedaan ten 
opzichte van het ontwerp.  
 

Tijdsplanning 
Na publicatie in het provinciaal blad treedt de regeling in werking.  
 

Financiën 
Niet van toepassing. 
 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 
 

Communicatie 
Niet van toepassing. 
 

Bijlagen 
1. Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 
2. Nota van antwoord 
3. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp 
 

Ter inzage in kamer CO.39 
Niet van toepassing 
 
Assen, 29 maart 2022  
Kenmerk: 13/5.4/2022000474  
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
mb/coll. 



Ontwerpbesluit 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 29 maart 2022, kenmerk 
13/5.4/2022000474 ; 
 
gelet op artikel 4.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
 
BESLUITEN :   
 
 
1. de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 te wijzigen; 

 
2. in te stemmen met de Nota van Antwoord. 
 
 
Assen, 1 juni 2022 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
mb/coll. 



Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 
 
Artikel I 
De Provinciale Omgevingsverordening Drenthe wordt als volgt gewijzigd. 
 
A 
Artikel 2.14, zevende lid wordt als volgt gewijzigd: 
1. onder verlettering van onderdeel b tot c wordt na sub a een sublid ingevoegd, luidende: 
 

b. de noodzaak daartoe aanwezig is voor een significante verbetering van het dierenwelzijn, 
mits het feitelijke en planologisch legale aantal aanwezige dieren daarmee niet toeneemt 
en lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing is, met dien verstande dat: 

i. het bouwvlak ten hoogste 2,5 hectare bedraagt, of 
ii. het bouwvlak ten hoogste 3 hectare bedraagt, indien in de regels van het ruimtelijk 

plan wordt verzekerd dat de stikstofdepositie van de intensieve veehouderij met 
ten minste 10% afneemt ten opzichte van de feitelijke en planologisch legale 
situatie en dit plan gepaard gaat met een landschappelijk inpassingsplan van een 
geregistreerde landschapsarchitect dat ten minste 10% van het gehele agrarische 
bouwvlak bedraagt, of 

iii. het bouwvlak ten hoogste 3,5 hectare bedraagt, indien in de regels van het 
ruimtelijk plan wordt verzekerd dat de stikstofdepositie van de intensieve 
veehouderij met ten minste 20% afneemt ten opzichte van de feitelijke en 
planologisch legale situatie en dit plan gepaard gaat met een landschappelijk 
inpassingsplan van een geregistreerde landschapsarchitect dat ten minste 10% van 
het gehele agrarische bouwvlak bedraagt, of 

 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad. 
 
Toelichting 
 
Algemene toelichting 
De landbouwsector is al sinds jaar en dag één van de belangrijkste sectoren in de provincie 
Drenthe. Dit belang komt ook tot uitdrukking in de uitwerking van de Omgevingsvisie Drenthe 
2018, waar wordt ingegaan op het robuuste landbouwsysteem (zie hoofdstuk 6). Het 
landbouwsysteem kent een gemeentegrensoverschrijdend karakter.   
 
Al geruime tijd is er een ontwikkeling gaande waarbij dierenwelzijn een steeds belangrijkere rol 
speelt. Zo committeren de Nederlandse supermarkten zich vanaf 1 januari 2023 aan het Beter 
Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Vanaf die datum wordt door deze supermarkten 
alleen nog vlees verkocht dat ten minste 1 ster heeft op basis van het keurmerk. Ook valt te 
denken aan de Wet Dieren. Naar aanleiding van een hierop aangenomen amendement 
(Kamerstukken II, 2020/21, 35 398, nr. 23) is het niet langer toegestaan het houden van dieren af te 
stemmen op het stalsysteem. Het gaat er dan met name om dat fysieke ingrepen die worden 
gedaan bij een dier om ze te kunnen houden in een bepaalde dichtheid niet meer zijn toegestaan. 



Ook moet er voldoende ruimte zijn voor de dieren om het soorteigen gedrag te vertonen. De 
aanpassingen treden pas in werking na een daartoe strekkend koninklijk besluit. Wel zijn de 
wijzigingen zelf aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer (Stb. 2021, 256). Hoe strikt deze 
bepalingen moeten worden toegepast, valt nog te bezien. Wel laat het een trend zien waarbij het 
dierenwelzijn meer de voorgrond krijgt. De ontwikkelingen in het dierenwelzijn pleiten ervoor om 
een agrarische bedrijfsvoering te hanteren waarbij er meer ruimte is voor de dieren.  
 
Om het robuuste landbouwsysteem te bewerkstelligen dat wordt nagestreefd in de 
Omgevingsvisie, is het van belang regelmatig na te gaan in hoeverre de provinciale regelgeving 
nog passend en actueel is. Momenteel hanteert de provincie Drenthe regelgeving die met name is 
gericht op de sturing van het maximumoppervlak van de Intensieve Veehouderij. Nieuwvestiging 
van een Intensieve Veehouderij is niet toegestaan, wel mogen bestaande intensieve veehouderijen 
uitbreiden tot een oppervlakte van ten hoogste 2 hectare. Verdere uitbreiding is mogelijk, maar 
kan alleen geschieden onder strenge voorwaarden. De ratio achter het sturen op de 
maximumoppervlakte is gestoeld op het idee dat een grotere intensieve veehouderij een groter 
beslag op de (milieu)ruimte legt. Het gaat daarbij dus niet alleen om de fysieke ruimte van het 
bedrijf zelf, maar ook de gedachte dat een groter bedrijf grotere effecten op de omgeving met 
zich meebrengt. 
 
De uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) 
met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) hebben een gecompliceerde 
periode voor de landbouw ingeluid. In deze uitspraken werd het PAS onverbindend verklaard, wat 
gevolgen had voor vele projecten in Nederland.1 In het rapport van de commissie Remkes ‘Niet 
alles kan overal’ (2020) is naar aanleiding van de ontstane situatie, de aandacht gevestigd op, 
onder meer, het effect van de landbouw op de beschikbare stikstofruimte. Onder andere dit 
rapport heeft ertoe geleid dat wordt gezocht naar manieren om de stikstofdepositie van de 
landbouwsector te verkleinen. Gezien de opgave die er ligt ten aanzien van stikstof wordt 
secundair mogelijk gemaakt om een vergroting van het bouwvlak mogelijk te maken wanneer de 
verbetering van dierenwelzijn kan worden gecombineerd met een feitelijke afname van de 
stikstofdepositie (het gaat dan om stikstofreductie ten opzichte van de gerealiseerde capaciteit en 
niet om ‘latente’ ruimte in een NB wet vergunning). 
 
Alhoewel een beperking van de oppervlakte over het algemeen een goed uitgangspunt is, moet de 
uitwerking hiervan niet een keurslijf zijn waardoor niet kan worden ingespeeld op de 
ontwikkelingen die gaande zijn in de sector. Zo zijn er situaties te bedenken waarbij een 
uitbreiding van het bouwvlak niet gepaard hoeft te gaan met een groter negatief effect op de 
omgeving. Hierbij kan met name worden gedacht aan de situatie waarbij de bedrijfsvoering op 
zichzelf niet wordt vergroot, maar deze zelfde bedrijfsvoering wel op een groter terrein 
plaatsvindt. Onder die omstandigheden is het denkbaar dat winst kan worden geboekt op zowel 
het dierenwelzijn als de stikstofdepositie. Om te voorkomen dat de provinciale regelgeving 
beperkingen opwerpt bij ontwikkelingen die van provinciaal belang zijn, worden in deze 
verordening enkele wijzigingen aangebracht in artikel 2.14, zevende lid, van de Provinciale 
Omgevingsverordening. Kort samengevat wordt met de wijzigingen ruimte geboden voor een 

 
1 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603 



groter bouwvlak wanneer dit gepaard gaat met een verbetering in het dierenwelzijn en een 
vermindering van de feitelijke stikstofdepositie.  
 
Qua opbouw is aan het zevende lid een sublid b ingevoegd. Dit sublid valt vervolgens weer uiteen 
in drie mogelijkheden. Voor elk van deze mogelijkheden is een verbetering van het dierenwelzijn 
het vertrekpunt. Ook is voor elk van de mogelijkheden een landschappelijk inpassingsplan vereist. 
Dit volgt uit artikel 2.14 lid 3 van de Provinciale Omgevingsverordening. Uit de aanhef van artikel 
2.14 lid 7 blijkt immers dat de randvoorwaarden van lid 3 onverminderd van toepassing blijven. 
Onderstaand worden de mogelijkheden toegelicht.  
 
Artikel 2.14, zevende lid, sub b, onder I: verbetering dierenwelzijn 
Met de toevoeging van dit onderdeel wordt ervoor gezorgd dat een uitbreiding van het bouwvlak 
van een intensieve veehouderij tot ten hoogste 2,5 hectare mogelijk is, wanneer dit noodzakelijk is 
om een significante verbetering van het dierenwelzijn te bewerkstelligen. Zoals hiervoor al 
aangehaald wordt het belang bij een adequaat dierenwelzijn van steeds groter belang geacht. 
Hiervoor is wel voldoende ruimte nodig. Met het opnemen van deze voorziening wordt het 
mogelijk voor Intensieve Veehouderijen om een levensvatbare bedrijfsvoering te behouden en 
tegelijkertijd tegemoet te komen aan de ontwikkelingen die gaande zijn wat betreft het 
dierenwelzijn. Wel zijn er voor de toepassing enkele uitgangspunten die nadere uitleg behoeven. 
Onderstaand wordt hierop ingegaan.  
 

• Noodzaak: met het woord ‘noodzaak’ wordt tot uitdrukking gebracht dat een uitbreiding 
alleen aan de orde kan zijn wanneer er te weinig ruimte is om het dierenwelzijn te 
verbeteren binnen het bestaande bouwvlak. Eenvoudig gesteld dient de verbetering van 
het dierenwelzijn in ieder geval te zijn gekoppeld aan de beschikbare m² per dier. Andere 
vormen van verbetering in het dierenwelzijn geven in beginsel geen aanleiding voor het 
vergroten van het bouwvlak. 
 

• Significante verbetering van het dierenwelzijn: om te bepalen of sprake is van een 
significante verbetering van het dierenwelzijn, kan onder andere worden gekeken naar 
mogelijke keurmerken waarvoor het agrarische bedrijf in aanmerking zou kunnen komen 
naar aanleiding van het vergroten van het bouwvlak. Zo kan hierbij worden gedacht aan 
het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Weliswaar zijn er ook andere 
manieren om een significante verbetering van het dierenwelzijn te onderbouwen, maar dit 
zal wel een meer situatiegebonden afweging vergen waar wordt gekeken naar alle feiten 
en omstandigheden van het geval. Het is in beginsel aan de gemeente, en in het verlengde 
daarvan de aanvrager, om te onderbouwen dat sprake is van een significante verbetering 
van het dierenwelzijn. Hierbij dient ten minste inzicht te worden gegeven in de 
hoeveelheid vierkante meters ruimte per gehouden dier.  
 

• Feitelijke en planologisch legale aantal aanwezige dieren: een belangrijke voorwaarde 
voor het vergroten van het bouwvlak is het feit dat het aantal dieren niet toeneemt. Als 
meetpunt wordt hierbij genomen het aantal dieren dat feitelijk en planologisch legaal tot 
de bedrijfsvoering behoort. Indien een verleende vergunning of het voorgaande plan een 
aanspraak geeft op meer dieren, dient het ruimtelijke plan dat wordt opgesteld om het 
grotere bouwvlak te realiseren te verzekeren dat het feitelijke aantal dieren gelijk blijft. 



Als voorbeeld: een bedrijf heeft feitelijk 5.000 dieren. Tegelijkertijd beschikt het bedrijf 
over een vergunning op grond waarvan 10.000 dieren zijn toegestaan. Bij de toetsing aan 
de omgevingsverordening worden de feitelijk aanwezige dieren (5.000) als uitgangspunt 
genomen. Het ruimtelijk plan moet ervoor zorgen dat dit aantal niet toeneemt. Om de 
feitelijke situatie aan te tonen kan het IV-bedrijf aan de hand van de wettelijk verplichte 
landbouwtellingen aantonen hoeveel dieren worden gehouden. Tot slot wordt er nog op 
gewezen dat de feitelijk aanwezige diersoort als uitgangspunt wordt genomen. Leghennen 
en vleeskuikens zullen doorgaans in grotere volumes kunnen worden gehouden dan 
vleeskalveren of varkens. Om die reden dient het ruimtelijk plan tevens de diersoort vast te 
leggen in het ruimtelijk plan, om te voorkomen dat in een later stadium de regeling wordt 
misbruikt. Dat ook de diersoort van ruimtelijk belang kan zijn heeft de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State al in 2015 geoordeeld (ABRvS 4 november 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:3394). 
 

• Stikstofdepositie: voor de toepassing van dit specifieke onderdeel worden geen 
aanvullende stikstofmaatregelen gesteld. Uit de Wet natuurbescherming vloeit al een strikt 
kader voort dat maakt dat een agrarisch bedrijf niet zal kunnen uitbreiden voor zover de 
stikstofdepositie daarbij stijgt. Om die reden wordt het voor deze voorziening niet 
opportuun geacht om aanvullende regels te stellen.  

 
Artikel 2.14, zevende lid, sub b, onder II en III: vermindering stikstofdepositie 
Met de toevoeging van deze onderdelen wordt beoogd – mits aan sub b wordt voldaan - een 
vergroting van het bouwvlak tot maximaal 3,5 hectare mogelijk te maken voor zover dit gepaard 
gaat met een afname in de feitelijke stikstofdepositie. In dit geval wordt een ruimer bouwvlak toch 
aanvaardbaar gevonden, omdat één van de meest relevante omgevingsaspecten (stikstofdepositie) 
in dit scenario wordt verbeterd. Dit voorstel is één van de maatregelen die Drenthe neemt om de 
noodzakelijke stikstofreductie te bewerkstelligen. Met het oog op het vinden van een bestendige 
oplossing voor het stikstofprobleem wordt het van belang geacht dat de Provinciale 
omgevingsverordening genoeg ruimte voor maatwerk geeft. Er zijn twee mogelijkheden. 

- Met een afname in feitelijke stikstofdepositie van 10% is een bouwvlak van 3 hectare 
mogelijk. 

- Met een afname in feitelijke stikstofdepositie van 20% is een bouwvlak van 3,5 hectare 
mogelijk. 

 
Van belang is wel dat het toegevoegde sublid b in samenhang moet worden gelezen. Een afname 
van de stikstofdepositie kan daarmee niet los worden gezien van de noodzaak tot een verbetering 
van het dierenwelzijn. De verbetering van het dierenwelzijn geeft de aanleiding voor de 
vergroting van het bouwvlak. Een afname van stikstofdepositie geeft hiermee dus niet een 
separate grondslag om het bouwvlak te vergroten. 
 
Wat betreft de toepassing van het artikel is met name van belang van welke referentiesituatie 
wordt uitgegaan en op welke manier de feitelijke en planologisch legale situatie een rol speelt.  
Allereerst wordt de vermindering in stikstof berekend aan de hand van de feitelijke en 
planologisch legale situatie. Het vergroten van het bouwvlak is alleen toegestaan wanneer de 
stikstofdepositie afneemt met 10% dan wel 20%. Een belangrijke indicatie om te bepalen of het 
plan voorziet in een feitelijke toename is de vraag of voor het betreffende ruimtelijke plan op 



grond van artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming een passende beoordeling is gemaakt 
omwille van de stikstofdepositie. Het ruimtelijke plan zal op voorhand uit moeten kunnen sluiten 
dat er significante gevolgen zijn voor natura 2000-gebieden die zijn gerelateerd aan 
stikstofdepositie. Wanneer deze gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, is dit dus al een goede 
indicatie dat niet kan worden voldaan aan de omgevingsverordening.  
 
Gelet op de complexiteit en het belang dat wordt gehecht aan de vermindering van de 
stikstofdepositie, wordt expliciet als eis gesteld dat de maatregelen die moeten leiden tot de 
afname van stikstofdepositie worden vastgelegd in de regels van het plan. Het vastleggen in de 
regels van het ruimtelijke plan, leidt tot de meest optimale afdwingbaarheid en daarmee de 
hoogste mate van zekerheid. Er kan dus niet worden volstaan met een voorziening in de 
toelichting of het sluiten van een anterieure overeenkomst.  
 
Voor de berekeningen kan gebruik worden gemaakt van AERIUS. Hierbij dient in ieder geval een 
AERIUS verschilberekening te worden gemaakt. In die berekening moet een vergelijking worden 
gemaakt met de huidige feitelijke en planologisch legale situatie en de nieuwe beoogde situatie. 
Hieruit moet blijken dat er een afname is van 10% dan wel 20% in stikstofdepositie op alle Natura-
2000 gebieden in een straal van 25 kilometer. Hierbij wordt uitgegaan van alle hexagonen. 
 
Een verdere vergroting van het agrarisch bouwvlak kan een grote invloed hebben op het 
omringende landschap. Zeker wanneer dit niet met de nodige zorg gebeurt, kan een dergelijk 
omvangrijk bouwvlak een storende factor opleveren in het landschap. De provincie hecht grote 
waarde aan het behoud van het landschap, waardoor aanvullende voorwaarden worden gesteld 
voor het in deze mate kunnen afwijken van de gangbare norm van 1,5 tot 2 hectare. In de kern 
komt deze voorwaarde erop neer dat de landschappelijke inpassing qua omvang ten minste 10% 
van het totale agrarische bouwvlak bedraagt. Er is gekozen voor een oppervlaktemaat om te 
verzekeren dat de landschappelijke inpassing in een adequate verhouding is met de omvang van 
het agrarische bouwvlak. Indien de landschappelijke inpassing te klein is, kan het doel om het 
agrarisch bouwvlak in te passen immers nimmer bereikt worden. Ook is met de oppervlaktemaat 
beoogd om de benodigde rechtszekerheid en duidelijkheid te bieden, zodat de opgave op 
voorhand voor iedereen helder is. Deze eis geldt voor een vergroting van het bouwvlak tot 3 
hectare en een vergroting tot 3,5 hectare. 
 
Naast de omvang van het bouwvlak, is ook van belang dat de landschappelijke inpassing van 
voldoende kwaliteit is. Daarom wordt als voorwaarde gesteld dat het landschappelijk 
inpassingsplan is opgesteld door een geregistreerde landschapsarchitect. Ter inhoudelijke inspiratie 
kan worden gekeken naar de aanbevelingen in de publicatie ‘Boerderijen om trots op te zijn, 
voorstellen voor schaalvergroting in de melkveehouderij mét ruimtelijke kwaliteit’ uitgegeven in 
december 2011 door LTO Noord en Natuur en Milieufederatie Drenthe.   
 
Tot slot wordt er, wellicht ten overvloede, op gewezen dat de Provinciale Omgevingsverordening 
Drenthe 2018 een definitie bevat van landschappelijk inpassingsplan dat ook van belang is voor de 
toepassing van deze bepaling. De definitie luidt: “juridisch bindend plan dat aangeeft op welke 
wijze inpassing van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in het desbetreffende gebied 
plaatsvindt. Tot deze inpassing behoren situering van de opstallen en de inrichting van het perceel, 
waaronder de erfbeplanting ten opzichte van het landschap. Het gaat om bestaande en gewenste 



karakteristieken en kwaliteiten van het landschap. Een en ander uit zich in een ontwerpgerichte 
benadering waarin de karakteristieken en kwaliteiten verder worden versterkt” 
 
Deze begripsomschrijving geeft in belangrijke mate de opdracht waaraan moet worden voldaan. 
Een belangrijk element waar hier in ieder geval op wordt gewezen is het aspect ‘juridisch bindend 
plan’. Met deze bewoordingen wordt aangegeven dat het landschappelijk inpassingsplan concreet 
genoeg moet zijn en moet worden afgedwongen middels daartoe opgenomen regels in het 
bestemmingsplan dan wel voorschriften in de omgevingsvergunning. Een anterieure overeenkomst 
of een passage in de toelichting of ruimtelijke onderbouwing volstaat niet. Dit is nu ook al zo, 
maar wordt volledigheidshalve nogmaals hier benadrukt.  
 
Geconsolideerde weergave artikel 2.14 (nieuw) 
Onderstaand wordt het resultaat van de aangebrachte wijzigingen weergegeven in een 
geconsolideerde weergave. Dikgedrukt worden de aanpassingen zichtbaar gemaakt.  

Artikel 2.14 Intensieve veehouderij  

1. Een ruimtelijk plan voorziet niet in nieuwvestiging van intensieve veehouderijen en evenmin in het 
omschakelen van een grondgebonden agrarisch bedrijf naar een intensieve veehouderij. Dit geldt 
niet voor agrarische bedrijven waar door toepassing van de neventakbepaling, planologisch gezien 
de intensieve veehouderij niet meer als neventak kan worden beschouwd. Peildatum voor deze 
bepaling ligt op 20 augustus 2014. 

2. Een ruimtelijk plan staat aan een intensieve veehouderij een bouwvlak toe met een omvang van 
maximaal 1,5 hectare, waaronder mede begrepen alle voor de bedrijfsvoering noodzakelijke 
voorzieningen en de landschappelijke inpassing ervan, waarbij geldt dat de bedrijfsbebouwing – de 
bedrijfswoning uitgezonderd – uit 1 bouwlaag bestaat. 

3. Een ruimtelijk plan kan, onverlet de randvoorwaarden uit het tweede lid van dit artikel, het 
bouwvlak voor een intensieve veehouderij vergroten tot maximaal 2 hectare, mits dit samengaat 
met winst voor het milieu en de landschappelijke inpassing berust op een landschappelijk 
inpassingsplan. 

4. In afwijking van het tweede en derde lid van dit artikel kunnen landschappelijke inpassing, 
erfbeplanting uitgezonderd, en mestsilo's ook buiten het bouwvlak worden gesitueerd wanneer dit 
een aantoonbaar wezenlijke verbetering van de ruimtelijke inpassing van een intensieve 
veehouderij betekent. 

5. Een ruimtelijk plan kan voorzien in verplaatsing van intensieve veehouderijen naar de op kaart D9 
aangegeven als ’Landbouwgebied’ in het geval sprake is van sanering, samenvoeging of het 
oplossen van een knelpunt binnen Drenthe, waarbij geldt dat: 

a. het bouwvlak voor een intensieve veehouderij maximaal 1,5 hectare bedraagt, waaronder 
mede begrepen alle voor de bedrijfsvoering noodzakelijke voorzieningen en de 
landschappelijke inpassing ervan; 

b. het bouwvlak, onverlet de randvoorwaarden uit sub a van dit artikellid, voor een intensieve 
veehouderij bij maatwerk en landschappelijke inpassing blijkens een landschappelijk 
inpassingsplan tot maximaal 2 hectare kan worden vergroot; 

c. de bedrijfsbebouwing uit 1 bouwlaag bestaat. 
6. In afwijking van het vijfde lid, onder a en b, kunnen landschappelijke inpassing, erfbeplanting 

uitgezonderd, en mestsilo's in het belang van de bedrijfsvoering ook buiten het bouwvlak worden 
gesitueerd wanneer dit een aantoonbaar wezenlijke verbetering van de ruimtelijke inpassing van 
een intensieve veehouderij betekent. 

7. In afwijking van het derde en vijfde lid onder b. kan, onverlet de randvoorwaarden uit het derde 
lid, een ruimtelijk plan in een groter bouwvlak voor intensieve veehouderij voorzien, indien: 

a. de noodzaak daartoe aanwezig is voor een verdere verduurzaming (zoals bijvoorbeeld 
mest, energie en emissies) van het bedrijf en daarvoor voorzieningen nodig zijn 
(waaronder bebouwing) die ten gevolge van het ruimtegebrek niet kunnen worden 
gerealiseerd binnen het bouwvlak van 2 hectare, of 

b. de noodzaak daartoe aanwezig is voor een significante verbetering van het 
dierenwelzijn, mits het feitelijke en planologisch legale aantal aanwezige dieren 



daarmee niet toeneemt en lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing 
is, met dien verstande dat: 

i. het bouwvlak ten hoogste 2,5 hectare bedraagt, of 
ii. het bouwvlak ten hoogste 3 hectare bedraagt, indien in de regels van het 

ruimtelijk plan wordt verzekerd dat de stikstofdepositie van de intensieve 
veehouderij met ten minste 10% afneemt ten opzichte van de feitelijke en 
planologisch legale situatie en dit plan gepaard gaat met een 
landschappelijk inpassingsplan van een geregistreerde 
landschapsarchitect dat ten minste 10% van het gehele agrarische 
bouwvlak bedraagt, of 

iii. het bouwvlak ten hoogste 3,5 hectare bedraagt, indien in de regels van 
het ruimtelijk plan wordt verzekerd dat de stikstofdepositie van de 
intensieve veehouderij met ten minste 20% afneemt ten opzichte van de 
feitelijke en planologisch legale situatie en dit plan gepaard gaat met een 
landschappelijk inpassingsplan van een geregistreerde 
landschapsarchitect dat ten minste 10% van het gehele agrarische 
bouwvlak bedraagt, of 

c. het gaat om samenvoeging in combinatie met sanering van een intensieve veehouderij. 
Het te saneren bedrijf moet grenzen aan het Natuurnetwerk Nederland of liggen in 
lintbebouwing of in een cluster van bebouwing;waarbij geldt dat er sprake moet zijn van 
een aantoonbaar provinciaal belang, waarbij: 

i. het uit te breiden bedrijf ligt in op locaties die op de bij deze verordening 
behorende kaart D9 zijn aangeduid als ‘Landbouwgebied’; 

ii. de te saneren locatie planologisch wordt weg bestemd; 
iii. er sprake is van winst op het gebied van milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn 

op de uit te breiden locatie; 
iv. er sprake is van landschappelijke inpasbaarheid die berust op een landschappelijk 

inpassingsplan; 
v. de uitbreiding samengaat met investering in duurzame energievoorziening en; 
vi. de uitbreiding van de oppervlakte van het bouwvlak met stallen niet groter is dan 

de oppervlakte die de te saneren locatie volgens een ruimtelijk plan bij recht 
mogelijk maakt. 
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1. INLEIDING 
Van 2 februari tot en met 1 maart 2022 heeft de ontwerpwijziging van de Provinciale Omgevings-
verordening Drenthe 2018 ter inzage gelegen. In deze ontwerpwijziging wordt artikel 2.14 van de 
POV aangevuld met een nieuw lid 7 sub b. Tegen deze wijziging zijn vijf zienswijzen ingediend.  
 
In deze nota van antwoord wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. Daarnaast 
wordt aangegeven in hoeverre de ingediende zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen.  
 
Ook aan de Statencommissie Omgevingsbeleid is gevraagd om een zienswijze. In hoofdstuk 2 
wordt nader ingegaan op de gemaakte punten en gestelde vragen.  
 
2. ZIENSWIJZE STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID 
Allereerst wordt stilgestaan bij de vergadering van de Statencommissie. Onderstaand worden de 
punten die zijn gemaakt kort weergegeven en van een antwoord voorzien. De term ‘zienswijze’ is 
breed opgevat. Ook vragen over de werking van de regeling worden meegenomen, om zo de beno-
digde uitleg te kunnen verstrekken. 
 

1. Wat is het doel van de regeling? 
 
Het doel van de regeling is ervoor te zorgen dat het dierenwelzijn verbetert en dat provin-
ciale regelgeving er niet aan in de weg staat dat intensieve veehouderijen kunnen inspelen 
op ontwikkelingen in de sector. Deze ontwikkelingen hebben met name te maken met het 
verbeteren van het dierenwelzijn. Wel gebeurt dit op een wijze waarbij de ruimtelijke ge-
volgen van een (vergroting van) intensieve veehouderij worden gewogen. In dat kader 
wordt ook gekeken naar de omgevingsaspecten van een intensieve veehouderij waarbij de 
nadruk ligt op de huidige stikstofproblematiek en het bewerkstelligen van een adequate 
landschappelijke inpassing. 

 
2. Waarom mag het aantal dieren niet toenemen? 

 
De regeling is primair bedoeld voor bedrijven die aan de slag willen met het verbeteren 
van het dierenwelzijn en het verminderen van de stikstofdepositie. Een toename van het 
aantal dieren past niet goed bij die ambitie. Voor bedrijven die anderszins willen groeien 
blijft er de mogelijkheid om gebruik te maken van artikel 2.14, zevende lid, sub c (nieuw). 
Hier worden andere voorwaarden gesteld en wordt het aantal dieren niet beperkt. 

 
3. Hoe zit het met het feitelijke aantal dieren en hoe verhoudt zich dat met de mogelijkheden 

in het bestemmingsplan? 
 
Zoals blijkt uit het voorstel, wordt uitgegaan van “het feitelijke planologisch legale aantal 
aanwezige dieren”. Deze formulering is afkomstig uit de rechtspraak van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee wordt in de kern tot uitdrukking ge-
bracht dat eventueel aanwezige latente dierenaantallen niet kunnen worden verzilverd. 
Het is dus niet feitelijk óf planologisch legaal, maar feitelijk én planologisch legaal. Dieren-
aantallen worden pas meegerekend wanneer 
- Ze feitelijk aanwezig zijn, en 
- Planologisch ook zijn toegestaan. 

 
Met ‘planologisch’ wordt gedoeld op ruimtelijke besluitvorming zoals bestemmingsplannen 
of ruimtelijke omgevingsvergunningen. Dierenaantallen die wel op grond van een ruimte-
lijke omgeving vergunning of een bestemmingsplan zijn toegestaan, maar niet feitelijk 
aanwezig zijn worden niet meegeteld. Dierenaantallen die wel feitelijk aanwezig zijn, maar 
niet zijn toegestaan op grond van ruimtelijke besluitvorming worden ook niet 
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meegerekend. Van beide moet dus sprake zijn. Om dit tot uitdrukking te brengen wordt 
het woord ‘en’ nog toegevoegd in de regeling. 

 
4. Waarom moet de landschappelijke inpassing per se binnen het bouwvlak? 

 
Het is lang staande praktijk dat de landschappelijke inpassing plaatsvindt binnen het 
bouwvlak. Wel is er altijd een mogelijkheid de landschappelijke inpassing buiten het bouw-
vlak te plaatsen wanneer dat ruimtelijk gezien een aantoonbaar beter te verantwoorden 
situatie oplevert. Deze voorziening is niet aangebracht bij dit wijzigingsvoorstel. Dit wordt 
alsnog gedaan. 

 
5. Er komt een nieuw convenant aan. Waarom moet dit voorstel er per se nu door? 

 
De urgentie voor deze wijziging vloeit voort uit het feit dat alle supermarkten in Nederland 
zich per 1 januari 2023 willen committeren aan het Beter Leven Keurmerk. Dit is pas be-
kend geworden nadat de omgevingsverordening die, onder andere, voorziet in wijzigingen 
met betrekking tot zonne-akkers in procedure is gegaan. In het geval dat de supermarkten 
al eerder deze stap hadden gezet, was de wijziging toen al meegenomen. Nu dit niet zo is, 
rest geen andere mogelijkheid dan nogmaals een procedure te volgen om nog vóór 1 janu-
ari 2023 klaar te zijn.  
 
Wij zijn op de hoogte van het in het regeerakkoord aangekondigde convenant. Tegelijker-
tijd constateren we dat aan een convenant op zichzelf geen regelgevend karakter kan wor-
den toegekend. Wel vormt dit convenant de basis voor opvolgende regelgeving. Uitgaande 
van een regulier wetgevingsproces waarbij sprake is van een consultatieronde, het opvra-
gen van advies bij de Raad van State en behandeling in beide Kamers is onze inschatting 
dat deze regelgeving nog even op zich zal laten wachten. Wanneer de regelgeving aanlei-
ding geeft om nogmaals naar de provinciale regelgeving te kijken wordt dat uiteraard ge-
daan.  
 

6. Volgens de dierenbescherming mogen maximaal 220.000 vleeskuikens worden gehouden. 
Tegelijkertijd mogen 12 vleeskuikens per m² worden gehouden. Deze cijfers maken dat 
nooit meer ruimte nodig is dan 2,15 – 2,3 ha. Hiermee is het voorstel overbodig. 
 
Nagegaan is of de Dierenbescherming inderdaad het maximum van 220.000 vleeskuikens 
hanteert om in aanmerking te komen voor het Beter Leven Keurmerk. In de officiële docu-
mentatie van de Dierenbescherming staat opgemerkt dat megastallen niet in aanmerking 
kunnen komen voor het Keurmerk. Ten aanzien van de vraag wat wordt verstaan onder 
een megastal, wordt het volgende opgemerkt: 
 
“Onder een megastal wordt verstaan één bedrijfslocatie (niet één UBN of één dak) met 220.000 
vleeskuikens of meer NVT bij bestaande stallen die voor 1-1-2015 al deelnemer waren aan het Beter 
Leven keurmerk. Deze stallen mogen het aantal dieren dat per 1-1-2015 werd gehouden handhaven. 
Bij ver-/nieuwbouw wordt het gehouden aantal dieren niet nog verder vergroot.” 
 
Uit de specifieke eisen blijkt daarmee inderdaad dat uit moet worden gegaan van 220.000 
als maximumaantal te houden vleeskuikens. Het bouwvlak als bedoeld in de POV bevat 
echter álle voor de bedrijfsvoering noodzakelijke voorzieningen inclusief de landschappe-
lijke inpassing. Wanneer uitgegaan wordt van 220.000 vleeskuikens waarbij maximaal 12 
vleeskuikens per vierkante meter mogen worden gehouden, is alleen de oppervlakte hier-
voor al 1,8 hectare. Hier komen echter nog veel andere aspecten bij die noodzakelijk zijn 
voor de bedrijfsvoering of landschappelijke inpassing. Het gaat hierbij om voergangen, 
werkruimtes en opslag, andere gebouwen niet zijnde stallen en ruimtelijke inpassing en 
(verhard) buitenterrein. Daarbij komen ook nog overwegingen die van doen hebben met 
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de brandveiligheid. Gelet op al deze zaken achten wij de in de Statencommissie OGB ge-
hanteerde vermenigvuldigingsfactor van 25% van de benodigde staloppervlakte onvol-
doende om recht te doen aan de situatie. Tevens vinden wij geen aanknopingspunten voor 
de conclusie dat de regeling alleen om het door de Dierenbescherming gehanteerde maxi-
mumaantal dieren zinloos zou worden. Wel kan het zo zijn dat bepaalde bedrijven met 
meer dan 220.000 vleeskuikens de dierenaantallen zullen moeten verkleinen om in aan-
merking te kunnen komen voor het keurmerk.  

 
7. Wordt de stikstofdepositie gekoppeld aan het bouwoppervlak? 

 
Voor het vergroten van het bouwvlak tot 3 of 3,5 hectare wordt als voorwaarde gesteld 
dat de stikstofdepositie afneemt.  
 

8. Wordt de landschappelijke inpassing betrokken door AERIUS? 
 
Met AERIUS wordt de stikstofdepositie voor Natura 2000-gebieden berekend. Hierbij kun-
nen alle van belang zijnde factoren worden meegenomen, zowel de factoren die de deposi-
tie vergroten als de factoren die de depositie verkleinen. Als de landschappelijke inpassing 
zodanig is dat hier bepaalde positieve consequenties aan zijn te verbinden, dan kan de in-
passing worden betrokken.  

 
9. De regeling is te genereus en loopt, net als de PAS een aantal jaar terug, het risico niet 

juridisch houdbaar te blijken. 
 
Het juridisch kader van de regeling is artikel 4.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke orde-
ning. Primair geldt daarbij als eis dat regels die worden gesteld in de provinciale ruimte-
lijke verordening een provinciaal ruimtelijk belang moeten behartigen. In dit geval wordt 
een ruimtelijk belang als vastgelegd in de Omgevingsvisie met de regelgeving behartigd. 
Specifiek wordt daarbij mede ingestoken op het verder indammen van de ruimtelijke con-
sequenties van intensieve veehouderijen op Natura 2000-gebieden. Alhoewel een definitief 
oordeel altijd aan de rechter is, hebben wij vertrouwen in de houdbaarheid van de onder-
havige regeling.  

 
10. Het nu wijzigen van de omgevingsverordening is prematuur omdat er in de Omgevingswet 

anders geformuleerde criteria staan. 
 
De Omgevingswet treedt, naar verwachting, op 1 januari 2023 in werking. Deze wet voegt 
26 wetten en een nog groter aantal algemene maatregelen van bestuur bij elkaar in één 
wet met daaronder vier algemene maatregelen van bestuur. Wat de Omgevingswet echter 
niet doet, is het treffen van een ruimtelijke regeling op het vlak van landbouw. De Omge-
vingswet introduceert met name procedurele versnellingen en nieuwe wettelijke instru-
menten. Om die reden wordt deze zienswijze niet overgenomen.  

 
11. We zouden het ruimtelijke beslag van de IV-sector moeten inkrimpen. Hierbij dient ook te 

worden gekeken naar de ruimte-voor-ruimte regeling.  
 
De ruimte-voor-ruimte regeling staat momenteel vastgelegd in artikel 2.16 van de provin-
ciale omgevingsverordening. Wij delen het standpunt dat deze regeling kansen biedt om 
leegstaande agrarische gebouwen te verwijderen uit het landschap. Momenteel kijken wij 
naar mogelijkheden en kansen om deze regeling nader uit te breiden en toe te snijden op 
de huidige ontwikkelingen.  
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3. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN 
De ontwerpwijziging is ambtshalve niet inhoudelijk gewijzigd. Alle inhoudelijke wijzigingen die zijn 
doorgevoerd, zijn te herleiden naar ingediende zienswijzen. Wel zijn er nog een paar tekstuele wij-
zigingen doorgevoerd.  
 
4. OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN 
De ontwerpwijziging van de provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 bestaat slechts uit 
één artikel. Onderstaand wordt aangegeven of er nog wijzigingen hebben plaatsgevonden en, zo 
ja, of deze wijzigingen zijn gedaan naar aanleiding van een zienswijze.  

 
 
5. BEANTWOORDING PER ZIENSWIJZE 
Vanaf de volgende pagina worden alle binnengekomen zienswijze per onderdeel samengevat en 
van een antwoord voorzien. Hierbij wordt aangegeven of de zienswijze heeft geleid tot een aanpas-
sing en, zo ja, welke aanpassing dan precies.  
 
Waar zienswijzen inhoudelijk dezelfde strekking hebben, kan worden verwezen naar een eerdere 
beantwoording. Dit is mede gedaan in het kader van de overzichtelijkheid. In datzelfde kader zijn 
de zienswijzen gegroepeerd in een tabel en voorzien van een nummer. In dit geval hebben geen 
natuurlijke personen een zienswijze ingebracht. Dit betekent dat de nota van antwoord niet geano-
nimiseerd hoeft te worden op grond van de AVG.  

Onderdeel Wijziging Aanleiding wij-
ziging 

Regels Toevoegen van ‘en’ tussen ‘feitelijke planologisch legale aantal 
aanwezige dieren’. Dit resulteert in de norm ‘feitelijk en plano-
logisch legale aantal aanwezige dieren. Hiermee wordt het cu-
mulatieve karakter tot uitdrukking gebracht.  

Zienswijze Sta-
tencommissie 
OGB 

Regels In de regels wordt het huidige artikel 2.14 lid 4 van de POV bij-
gevoegd waarmee het wordt mogelijk gemaakt dat de land-
schappelijke inpassing onder omstandigheden buiten het bouw-
vlak kan worden geplaatst. 

Zienswijze Sta-
tencommissie 
OGB en indiener 
2. 

Toelichting De toelichting wordt aangevuld om te verduidelijken hoe de af-
name van stikstofdepositie precies wordt berekend. 

Zienswijze indie-
ner 2. 
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Nr. Indiener Nr. 
deelre-
actie 

Onderwerp Samenvatting zienswijze Reactie  Gevolgen 
omgevings-
verordening 

1. Natuur en Mili-
eufederatie 
mede namens 
het Drentse 
Landschap en 
Natuurmonu-
menten 

1-1 Proces Het NMF vraagt zich af waar de urgentie van 
deze wijziging vandaan komt. De omgevingsver-
ordening is recentelijk gewijzigd. Volgens het 
NMF spelen de ontwikkelingen al geruime tijd 
waardoor de wijzigingen ook goed mee hadden 
gekund in een integrale herziening van het om-
gevingsbeleid. Een vergroting van het bouwvlak 
omwille van het verbeteren van het dierenwel-
zijn naar 2,5 hectare is ook voor het NMF denk-
baar, maar de urgentie om dat nu te doen ont-
breekt.  

De urgentie voor deze wijziging vloeit voort uit 
het feit dat alle supermarkten in Nederland zich 
per 1 januari 2023 willen committeren aan het 
Beter Leven Keurmerk. Dit is pas bekend gewor-
den nadat de omgevingsverordening die, onder 
andere, voorziet in wijzigingen met betrekking 
tot zonne-akkers in procedure is gegaan. In het 
geval dat de supermarkten al eerder deze stap 
hadden gezet, was de wijziging toen al meegeno-
men. Nu dit niet zo is, rest geen andere moge-
lijkheid dan nogmaals een procedure te volgen 
om nog vóór 1 januari 2023 klaar te zijn.  

Geen 

1-2 Procedure Het NMF verbaast zich over de procedure en 
wijst erop dat de ontwerpwijziging nergens is 
besproken, ook niet in het Centrum Landelijk 
Gebied (hierna: CLG).  

Er is vooraf ambtelijk contact geweest met 
Drentse gemeenten, het LTO en het NMF. Daar-
mee zijn de belangen vooraf zorgvuldig in kaart 
gebracht. 
 
Overigens is op de wijziging van het ruimtelijk 
deel van de omgevingsverordening is artikel 4.1 
lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening van toepas-
sing. Hieruit volgt niet dat de regels niet mogen 
worden gewijzigd zonder dat deze eerst zijn be-
sproken in het CLG.  

Geen 

1-3 Relatie stik-
stofreductie 
en bouwvlak 

Het NMF geeft aan dat een afname in stikstofde-
positie op zich positief is. Tegelijkertijd staat een 
afname van stikstofdepositie volledig los van de 
bouwoppervlakte. Het NMF geeft aan dat ner-
gens in de toelichting wordt aangegeven 
waarom stikstofdepositie zou kunnen afnemen 
wanneer verschillende stallen of gebouwen op 
grotere afstand van elkaar worden geplaatst.  

De ontwerpwijziging geeft inderdaad de moge-
lijkheid het bouwvlak te vergroten wanneer daar-
bij wordt verzekerd dat de stikstofdepositie met 
10% of 20% afneemt. 
 
Anders dan het NMF meent, volgt uit de regeling 
echter niet dat de vergroting van het bouwvlak 
noodzakelijk zou moeten zijn om de 

Geen 
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Volgens het NMF levert de regeling een vorm 
van handjeklap op, indien deze niet ruimtelijk 
valt te motiveren. 

stikstofdepositie te reduceren. Inderdaad is de 
relatie tussen stikstofreductie en bouwvlak-
grootte niet op die manier aanwezig, zoals die 
bijvoorbeeld wel aanwezig kan zijn bij dierenwel-
zijn.  
 
Dit doet er echter niet aan af dat het verminde-
ren van de stikstofdepositie op zichzelf een be-
langrijk doel is. Het belang van dit doel is de ach-
tergrond van de gestelde voorwaarde, niet een 
verondersteld causaal verband tussen bouwvlak-
grootte en stikstofdepositie. 
 

1-4 Grootte bouw-
vlak 

Oppervlaktes van 3 en 3,5 hectare voor Inten-
sieve Veehouderijen zijn volgens het NMF zo 
groot, dat ze niet inpasbaar zijn in het land-
schap. Ook niet met een minimumoppervlakte 
van 10% voor de landschappelijke inpassing. In-
tensieve veehouderijen met die grootte zouden 
moeten worden gevestigd op een bedrijventer-
rein. 

Alhoewel de wijziging van de omgevingsverorde-
ning een mogelijkheid geeft om het bouwvlak te 
vergroten, blijft de beschermende werking van 
de Kernkwaliteiten altijd op de achtergrond spe-
len. Of een intensieve veehouderij zijn bouwvlak 
inderdaad kan vergroten tot 3,5 hectare zal per 
geval moeten worden afgewogen. In die zin zal 
elke ontwikkeling maatwerk met zich meebren-
gen om te kunnen beoordelen wat aanvaardbaar 
is. 

Geen 

1-5 Omgevingsvi-
sie 

Het NMF adviseert om de wijzigingen op deze 
onderdelen mee te nemen in de (opdrachtstel-
ling) van de algemene herziening van de Om-
gevingsvisie. Daaraan kan ook de herziening van 
de POV worden gekoppeld, waarbij ook de uit-
komsten van de gebiedsgerichte aanpak stikstof 
een plek kunnen krijgen. Dit voorkomt ad hoc 
maatregelen en leidt tot een meer samenhan-
gend beleid. 

Zie de beantwoording bij deelreactie 1-1. Geen 

2. 2-1 Algemeen Indiener spreekt zijn dank uit voor de voorgeno-
men wijziging. Volgens indiener is de vergroting 

Wij danken indiener voor de zienswijze.  Geen 
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Van-
Westreenen 
Adviseurs b.v. 

van de bouwvlakken essentieel voor het ver-
duurzamen van de veehouderij. De eisen en 
wensen met betrekking tot dierenwelzijn wor-
den, mede op basis van de diverse concepten 
(o.a. Beter Leven), volgens indiener, steeds ver-
der verruimd. Deze verruiming van de leefop-
pervlakte van de dieren wordt hierbij aange-
jaagd door de retail als gevolg van de wensen 
van de consument. Daarnaast is meer ruimte 
nodig om te kunnen voldoen aan de steeds 
strenger wordende eisen ten aanzien van brand-
veiligheid. Hierbij is het wenselijke om vol-
doende brandveilige zones rondom de stallen / 
brandcompartimenten te creëren. 

2-2 Afname stik-
stofdepositie 

Indiener vraagt zich af hoe de afname van stik-
stofdepositie precies wordt berekend. Dient deze 
afname op alle omliggende Natura2000 gebie-
den (binnen 25 kilometer?) te worden bewerk-
stelligd of alleen op het maatgevende dichtstbij-
gelegen Natura-2000 gebied? Voorstel van indie-
ner is om uit te gaan van het maatgevende Na-
tura-2000 gebied. 
 
Daarnaast vraagt indiener zich af of het dan 
gaat om een reductie van de hoogste/maximale 
stikstofdepositie ter plaatse van een Natura 
2000 gebied of op alle hexagonen. 

Qua berekening wordt voor dit aspect aangeslo-
ten op het provinciale vergunningenbeleid en de 
AERIUS-systematiek. Dit betekent dat wordt uit-
gegaan van alle Natura 2000-gebieden binnen 
een straal van 25 kilometer. Voorts gaat het 
hierbij om alle hexagonen. Het is niet wenselijk 
dat in het ruimtelijk domein een wezenlijk andere 
berekeningssystematiek wordt gehanteerd dan 
bij de verlening van vergunningen op grond van 
de Wet natuurbescherming.  
 
Wel heeft indiener een punt dat dit aspect niet 
voldoende wordt besproken in de toelichting op 
het voorstel. De toelichting wordt om die reden 
aangevuld.  

Ja, de toelich-
ting is aange-
past. 

2-3 Extern salde-
ren 

Indiener wijst erop dat er bedrijven zijn die al 
vrijwel alle mogelijkheden hebben benut om de 
stikstofdepositie te reduceren. Voor deze bedrij-
ven is het volgens indiener nagenoeg onmogelijk 
om de stikstofdepositie bij een gelijkblijvende 

De regeling is ingestoken op een afname van de 
feitelijke stikstofdepositie op een bepaalde plek. 
Daartegenover ontstaan ook nieuwe mogelijkhe-
den op diezelfde plek.  
 

Geen 
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veebezetting nog verder de reduceren. Gelet 
hierop verzoekt indiener om in de regeling op te 
nemen dat de stikstofdepositie ook gereduceerd 
kan worden middels de aankoop van stikstof-
rechten.  

Een systematiek waarbij wordt toegestaan dat 
ook de aankoop van stikstofrechten kan worden 
meegewogen, doet af aan dit uitgangspunt.  
 
Voorts zijn er ook nog andere mogelijkheden 
voor deze bedrijven om toch uit te breiden. In 
het bijzonder kan worden gedacht aan artikel 
2.14 lid 7 sub c (nieuw, sub b oud) van de POV. 
Op basis hiervan is het mogelijk het oppervlak 
verder te vergroten wanneer een ander bedrijf 
wordt gesaneerd dat zich op een ongewenste 
plek bevindt.  
 
Gelet hierop wordt het voorstel in de zienswijze 
niet overgenomen.    

2-4 Landschappe-
lijke inpassing 

Indiener geeft aan goed te begrijpen dat een mi-
nimale oppervlakte van 10% van het bouwvlak 
wordt gehanteerd. Tegelijkertijd geeft indiener 
aan dat het niet altijd opportuun is de land-
schappelijke inpassing te realiseren op het 
bouwvlak zelf. Om die reden verzoekt indiener 
om aan te sluiten bij het huidige artikel 2.14 lid 
4 van de POV waaruit volgt dat de landschappe-
lijke inpassing ook buiten het bouwvlak kan wor-
den gerealiseerd indien  

Met het uitgangspunt om de landschappelijke in-
passing binnen het bouwvlak te plaatsen is aan-
gesloten bij de vormgeving van de huidige POV. 
De achtergrond van deze bepaling is dat het uit-
gangspunt moet zijn om alle bij de Intensieve 
Veehouderij behorende voorzieningen op het 
bouwvlak zelf te plaatsen. Op die manier kan bij-
voorbeeld worden voorkomen dat bouwvlakken 
strak om gebouwen heen getrokken worden ter-
wijl de bedrijfsvoering zelf groter is. Tegelijker-
tijd bevat de huidige POV wel een uitzondering in 
het genoemde lid 4 van artikel 2.14 om de land-
schappelijke inpassing toch buiten het bouwvlak 
te plaatsen. Deze voorziening wordt om die re-
den ook voor deze wijziging toegevoegd. Hier-
mee zal meer ruimte zijn voor maatwerk, maar 
blijft het wel aan de initiatiefnemer om aan te to-
nen dat de plaatsvind van de inpassing buiten 
het bouwvlak een aantoonbaar wezenlijke 

Ja, de regels 
van de omge-
vingsverorde-
ning worden 
aangepast. 
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verbetering van de ruimtelijke inpassing van een 
intensieve veehouderij betekent. 

3 Gemeente Bor-
ger-Odoorn 

3-1 Algemeen De gemeente Borger-Odoorn constateert dat bij 
het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen 
c.q. het onder de nieuwe Omgevingswet opstel-
len van een omgevingsplan meer bouwruimte 
kan worden mogelijk gemaakt voor agrarische 
bedrijven. Voorts vermeldt de gemeente dat het 
gemeentelijk beleid om bij de uitvoering van ta-
ken en bevoegdheid als bovengrens de wet- en 
regelgeving van het Rijk en de provincie te han-
teren. De gemeente Borger-Odoorn geeft aan in 
positieve zin kennis te hebben genomen van het 
wijzigingsvoornemen.  

De conclusies van de gemeente Borger-Odoorn 
kloppen. Voor het overige danken wij de ge-
meente Borger-Odoorn voor haar bijdrage. 

Geen 

4. Gemeente Em-
men 

4-1 Handhaaf-
baarheid en 
uitvoerbaar-
heid 

Volgens de gemeente zou de regeling niet uit-
voerbaar zijn. Hierbij geeft de gemeente aan dat 
in de regeling wordt vermeld dat sprake dient te 
zijn van een “significante verbetering van dier-
welzijn”. “Significante verbetering” is een ab-
stract en moeilijk controleerbaar begrip. Er 
wordt door u geen link gelegd met wettelijke re-
gelingen. 

De regeling geeft het bevoegd gezag beleids-
ruimte bij de beoordeling van de vraag of sprake 
is van een significante verbetering. Met name in 
de toelichting wordt als richtsnoer het BLK-keur-
merk gegeven. Tegelijkertijd wordt dit richtsnoer 
niet voorgeschreven, om zo maatwerk te kunnen 
blijven bieden.  
 
Een onderwerp als dierenwelzijn laat zich niet 
goed uitputtend regelen. Juist daarom is van be-
lang dat er ruimte blijft voor maatwerk. Die mo-
gelijkheid wordt met deze regeling gegeven.  

 

Geen 

  4-2 Uitvoerbaar-
heid 

Volgens de gemeente sluit de regeling niet uit 
dat bedrijven onder de noemer “dierenwelzijn” 
gebruik maken van uitbreidingsmogelijkheden 
en vervolgens in een vergrote bedrijfsomvang 
weer omschakelen naar een traditionele dierhou-
derijvorm of beginnen met een tweede inten-
sieve tak. Deze situaties zijn volgens de 

Wij delen het standpunt van de gemeente Em-
men dat misbruik moet worden voorkomen. 
Daarom worden verregaande eisen gesteld aan 
de plannen die gebruik wensen te maken van de 
regeling.  
 

Geen 
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gemeente Emmen niet gewenst en moeten wor-
den voorkomen. 

Een plan is alleen in overeenstemming met de 
regeling wanneer de kenmerken die het plan 
aanvaardbaar maken worden vastgelegd in de 
regels van het betreffende ruimtelijke plan.  
Juist daarom wordt in ieder geval bepaald dat het 
aantal dieren en de dierensoort in het ruimtelijke 
plan zelf wordt vastgelegd. Op die manier wordt 
voorkomen dat een bedrijf dat weer wenst om te 
schakelen naar een traditionele dierhouderijvorm 
dit niet kan doen binnen het geldende bestem-
mingsplan. In dit scenario zal dus een nieuw be-
stemmingsplan moeten worden opgesteld waar-
bij wordt getoetst aan de provinciale omgevings-
verordening. Een dergelijke omschakeling is ech-
ter niet toegestaan waardoor deze niet kan 
plaatsvinden.   
 
Uiteindelijk is elke regeling gebaat bij een goede 
handhaving en uitvoering. Specifiek bij deze re-
geling is het daarbij van belang om te komen tot 
gedetailleerde in plaats van globale plannen. 
Vanuit de provincie wordt hierop toegezien.  

  4-3 Ruimtelijke 
relevantie 

Gesproken wordt over toetsen van “het feitelijke 
planologisch legale aantal aanwezige dieren” en 
“het vastleggen van het houden van een be-
paalde diersoorten in een bestemmingsplan”. 
Het aspect diersoorten, zowel in soort- als aan-
tallen, wordt volgens de gemeente Emmen ech-
ter niet geregeld binnen bestemmingsplannen. 

Zoals in de toelichting op de regels al wordt ver-
meld, is het wel degelijk mogelijk het aantal die-
ren en de dierensoort vast te leggen in een be-
stemmingsplan.  
 
Zo overweegt de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State al in 2015: “De raad heeft 
met het beperken van diersoorten en -aantallen 
beoogd ruimtelijke gevolgen van dergelijke vee-
houderijen te reguleren. De Afdeling ziet geen 
aanleiding voor het oordeel dat de planregeling 
niet is gericht op het beperken van ruimtelijke 
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gevolgen van veehouderijen voor de omgeving 
zodat deze regeling om die reden niet in het plan 
had mogen worden opgenomen, zoals [appellant 
sub 5] heeft gesteld. Met het oog op een goede 
ruimtelijke ordening staat het de raad in beginsel 
vrij om per diersoort dieraantallen in het be-
stemmingsplan op te nemen die voor veehou-
derijen maximaal zijn toegestaan. Anders dan 
[appellante sub 2], [appellant sub 4] en [appel-
lante sub 7] stellen is de op een veehouderij 
aanwezige diersoort een ruimtelijk relevant ge-
geven. Welke diersoort ter plaatse van een vee-
houderij wordt gehouden is immers, onder meer 
gelet op de daarbij behorende uitstoot van geur, 
ammoniak en fijnstof in relatie tot het gehan-
teerde stalsysteem, van invloed op de ruimtelijke 
gevolgen van een dergelijke veehouderij voor de 
omgeving.” Zie voor de volledige uitspraak 
ABRvS 4 november 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:3394).  
 
Gelet hierop wordt de zienswijze van de ge-
meente Emmen op dit onderdeel niet overgeno-
men. 

  4-4  Bepaalde uitbreidingsmogelijkheden worden ver-
bonden aan een afname van stikstof die “dient 
te worden verzekerd in de regels van een ruim-
telijk plan”. De gemeente Emmen is van mening 
dat gedeputerde staten vanuit de Wet Natuurbe-
scherming (hierna: Wnb) in hoofdzaak het be-
voegde gezag is voor de inname van stikstof-
rechten. In geval van bedrijven die niet beschik-
ken over een actuele Wnb-vergunning, of ge-
bruik willen maken van de regeling voor interne 

De regeling zet de feitelijke situatie centraal. Zie 
hiervoor ook de beantwoording bij deelreactie 2-
2 en 2-3.  
 
De ‘stikstofrechten’ zoals die zijn vastgelegd in 
de diverse vergunningen worden niet recht-
streeks geraakt. Met AERIUS is het mogelijk een 
berekening te maken voor de feitelijke situatie 
en de aangevraagde situatie. Deze systematiek 
kan ook hier worden toegepast waarbij de 

Geen 
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saldering, is bovendien niet te bepalen of wordt 
voldaan aan een afname van 10% dan wel 20%. 
 

feitelijke situatie met AERIUS in kaart wordt ge-
bracht en wordt vergeleken met de aange-
vraagde situatie (de nieuwe inrichting van het 
bouwvlak). AERIUS biedt voldoende mogelijkhe-
den om dit betrouwbaar na te rekenen.  

  4-5  De gemeente Emmen stelt voor om ook andere 
eisen te stellen op het gebied van milieuhinder. 
Ook ziet de gemeente Emmen graag dat de 
norm van 10% voor landschappelijke inpassing 
voor alle mogelijkheden wordt gehanteerd. 

De regels in de provinciale omgevingsverorde-
ning zijn bedoeld om de provinciale belangen te 
behartigen, niet zozeer om een uitputtend kader 
te bieden. Uiteindelijk is het aan de gemeente-
raad om vast te stellen of sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. Wij gaan ervan uit 
dat de raad deze overige aspecten betrekt in 
haar afweging.  
 
De eis van 10% is specifiek gesteld voor de mo-
gelijkheid om uit te breiden naar 3,5 hectare. Dit 
is met name gedaan, omdat dit de meest ver-
gaande variant is. Voor de overige mogelijkhe-
den wordt de reguliere eis tot het treffen van een 
adequate landschappelijke inpassing afdoende 
gevonden.  

Geen 

  4-6  De gemeente Emmen stelt voor om een be-
paalde (beperkte) uitbreidingsmogelijkheid in 
het aantal dieren te bieden, die in verhouding 
staat tot de benodigde financiële investering van 
de bedrijfsaanpassing. 

De regeling is primair bedoeld voor bedrijven die 
aan de slag willen met het verbeteren van het 
dierenwelzijn en het verminderen van de stik-
stofdepositie. Een toename van het aantal dieren 
past niet goed bij die ambitie. Voor bedrijven die 
anderszins willen groeien blijft er de mogelijkheid 
om gebruik te maken van artikel 2.14, zevende 
lid, sub c (nieuw). Hier worden andere voorwaar-
den gesteld en wordt het aantal dieren niet be-
perkt. 
 
Daar komt bij dat het de duidelijkheid van de re-
geling niet ten goede komt als nog ter discussie 

Geen 
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staat welke uitbreiding van het aantal dieren ‘be-
perkt’ is en welke niet. Dit komt ook de rechtsze-
kerheid niet ten goede.   

5. Gemeente 
Westerveld 

5-1 Belang bij 
maatwerk 

Over de zienswijze van de gemeente Westerveld 
heeft ter toelichting nog ambtelijk contact 
plaatsgevonden. De gemeente Westerveld kan 
zich in zijn algemeenheid scharen achter het 
voorstel, omdat hiermee weer een nieuw instru-
ment aan de gereedschapskist wordt toege-
voegd.  
 
Daarnaast wijst de gemeente op de complexiteit 
van het stikstofprobleem waarbij het niet altijd 
mogelijk is een algemene benadering toe te pas-
sen op alle situaties. Veel situaties vragen om 
een individuele afweging. De gemeente Wester-
veld pleit ervoor dat de mogelijkheden hiervoor 
nu en in de toekomst behouden blijven.  
 

Wij danken de gemeente Westerveld voor haar 
bijdrage. Wij delen de visie van de gemeente dat 
de stikstofproblematiek complex is en geen ge-
nerieke oplossingen kent. Ruimte voor maatwerk 
blijft daarom essentieel. Met dit voorstel wordt 
gepoogd de mogelijkheden hiertoe te vergroten.   

Geen 
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Artikel 2.14 Intensieve veehouderij  

1. Een ruimtelijk plan voorziet niet in nieuwvestiging van intensieve veehouderijen en evenmin in het 
omschakelen van een grondgebonden agrarisch bedrijf naar een intensieve veehouderij. Dit geldt 
niet voor agrarische bedrijven waar door toepassing van de neventakbepaling, planologisch gezien 
de intensieve veehouderij niet meer als neventak kan worden beschouwd. Peildatum voor deze 
bepaling ligt op 20 augustus 2014. 

2. Een ruimtelijk plan staat aan een intensieve veehouderij een bouwvlak toe met een omvang van 
maximaal 1,5 hectare, waaronder mede begrepen alle voor de bedrijfsvoering noodzakelijke 
voorzieningen en de landschappelijke inpassing ervan, waarbij geldt dat de bedrijfsbebouwing – de 

bedrijfswoning uitgezonderd – uit 1 bouwlaag bestaat. 
3. Een ruimtelijk plan kan, onverlet de randvoorwaarden uit het tweede lid van dit artikel, het 

bouwvlak voor een intensieve veehouderij vergroten tot maximaal 2 hectare, mits dit samengaat 
met winst voor het milieu en de landschappelijke inpassing berust op een landschappelijk 
inpassingsplan. 

4. In afwijking van het tweede en derde lid van dit artikel kunnen landschappelijke inpassing, 
erfbeplanting uitgezonderd, en mestsilo's ook buiten het bouwvlak worden gesitueerd wanneer dit 
een aantoonbaar wezenlijke verbetering van de ruimtelijke inpassing van een intensieve 
veehouderij betekent. 

5. Een ruimtelijk plan kan voorzien in verplaatsing van intensieve veehouderijen naar de op kaart D9 
aangegeven als ’Landbouwgebied’ in het geval sprake is van sanering, samenvoeging of het 
oplossen van een knelpunt binnen Drenthe, waarbij geldt dat: 

a. het bouwvlak voor een intensieve veehouderij maximaal 1,5 hectare bedraagt, waaronder 
mede begrepen alle voor de bedrijfsvoering noodzakelijke voorzieningen en de 
landschappelijke inpassing ervan; 

b. het bouwvlak, onverlet de randvoorwaarden uit sub a van dit artikellid, voor een intensieve 
veehouderij bij maatwerk en landschappelijke inpassing blijkens een landschappelijk 
inpassingsplan tot maximaal 2 hectare kan worden vergroot; 

c. de bedrijfsbebouwing uit 1 bouwlaag bestaat. 
6. In afwijking van het vijfde lid, onder a en b, kunnen landschappelijke inpassing, erfbeplanting 

uitgezonderd, en mestsilo's in het belang van de bedrijfsvoering ook buiten het bouwvlak worden 
gesitueerd wanneer dit een aantoonbaar wezenlijke verbetering van de ruimtelijke inpassing van 
een intensieve veehouderij betekent. 

7. In afwijking van het derde en vijfde lid onder b. kan, onverlet de randvoorwaarden uit het derde 
lid, een ruimtelijk plan in een groter bouwvlak voor intensieve veehouderij voorzien, indien: 

a. de noodzaak daartoe aanwezig is voor een verdere verduurzaming (zoals bijvoorbeeld 
mest, energie en emissies) van het bedrijf en daarvoor voorzieningen nodig zijn 
(waaronder bebouwing) die ten gevolge van het ruimtegebrek niet kunnen worden 
gerealiseerd binnen het bouwvlak van 2 hectare, of 

b. de noodzaak daartoe aanwezig is voor een significante verbetering van het 
dierenwelzijn, mits het feitelijke en planologisch legale aantal aanwezige dieren 
daarmee niet toeneemt en lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing 
is, met dien verstande dat: 

i. het bouwvlak ten hoogste 2,5 hectare bedraagt, of 
ii. het bouwvlak ten hoogste 3 hectare bedraagt, indien in de regels van het 

ruimtelijk plan wordt verzekerd dat de stikstofdepositie van de intensieve 



veehouderij met ten minste 10% afneemt ten opzichte van de feitelijke 
planologisch legale situatie, of 

iii. het bouwvlak ten hoogste 3,5 hectare bedraagt, indien in de regels van 
het ruimtelijk plan wordt verzekerd dat de stikstofdepositie van de 
intensieve veehouderij met ten minste 20% afneemt ten opzichte van de 
feitelijke planologisch legale situatie en dit plan gepaard gaat met een 
landschappelijk inpassingsplan van een geregistreerde 
landschapsarchitect dat ten minste 10% van het gehele agrarische 

bouwvlak bedraagt, of 
c. het gaat om samenvoeging in combinatie met sanering van een intensieve veehouderij. 

Het te saneren bedrijf moet grenzen aan het Natuurnetwerk Nederland of liggen in 
lintbebouwing of in een cluster van bebouwing;waarbij geldt dat er sprake moet zijn van 
een aantoonbaar provinciaal belang, waarbij: 

i. het uit te breiden bedrijf ligt in op locaties die op de bij deze verordening 
behorende kaart D9 zijn aangeduid als ‘Landbouwgebied’; 

ii. de te saneren locatie planologisch wordt weg bestemd; 
iii. er sprake is van winst op het gebied van milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn 

op de uit te breiden locatie; 
iv. er sprake is van landschappelijke inpasbaarheid die berust op een landschappelijk 

inpassingsplan; 

v. de uitbreiding samengaat met investering in duurzame energievoorziening en; 
vi. de uitbreiding van de oppervlakte van het bouwvlak met stallen niet groter is dan 

de oppervlakte die de te saneren locatie volgens een ruimtelijk plan bij recht 
mogelijk maakt. 
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