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provincie renthe

Aan:

de heer J.N. Kuipers en

mevrouw G.H. Smith

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 15januari2014
Ons kenmerk 31 3.212013008978
Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake uit-

breiding melkveebedrijf Dalen

Geachte heer Kuipers en mevrouw Smith,

ln uw brief d.d. 4 december 2013 hebt u een aantal vragen gesteld over de uitbreiding

van een melkveebedrijf in Dalen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Kunt u kort omschrijven wat deze uitbreiding precies inhoudt?

Antwoord 1

De uitbreiding betreft een nieuwe ligboxenstal voor 700 melkkoeien. Het

bedrijf wordt hiermee uitgebreid tot 1.200 melkkoeien en biibehorend iongvee

Vraag2
Acht GS deze uitbreiding wenselijk?

Antwoord 2
Het betreft een grondgebonden bedrijf, gelegen in door ons aangewezen

robuust landbouwgebied. Er is op een goede wijze aandacht besteed aan de

landschappelijke inpassing. Deze werkwijze komt overeen met de brochure

'Boerderijen om trots op te zijn' van LTO Noord en Natuur en Milieufederatie

Drenthe.

Daarom zien wij geen redenen om bezwaar te hebben tegen deze ontwik-

keling.
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Vraao 3
ls deze uitbreidinE in lijn met hetgeen gesteld in de Omgevingsvisie en -verordening,

inclusief bijbehorende moties en amendementen?

Antwoord 3
Voar grondgebonden bedríjven in robuust landbouwgebied, waar hier sprake

van is, is in de Provinciale Omgevingsverardening geen maxlmum aan het

bouwvlak gesfe,/d. De desbefreffende ontwikkeling is daarmee in liin met ons

beleid.
Daarnaast is door de províncie Drenthe op 8 mei 2012 de gevraagde Natuur-

be scherm i ngswetverg u n n i ng verlee nd.

Staten van Drenthe,



!!
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,!!
De heer J. Tichelaar!
Postbus 122!
9400 AC Assen !!!
Datum: ! Meppel, 4 december 2013!
Onderwerp: !schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO inzake melkveebedrijf Dalen!!
Geachte heer Tichelaar,!!!
GroenLinks heeft de volgende schriftelijke vragen inzake het bericht “Staatssecretaris: 
groot melkveebedrijf Dalen past binnen wet”, website RTV Drenthe, 4 december 2013. !!
Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.!!
Toelichting:!
In het bericht vernemen wij dat de gemeente Coevorden eind oktober heeft ingestemd met 
de uitbreiding van een boerderij in Dalen tot 1900 koeien. !!
Volgens de Staatssecretaris is er rekening gehouden met “ammoniak, geur, fijnstof en 
geluid en dat alles binnen de wettelijke voorschriften valt. De Staatssecretaris kan de 
uitbreiding van de veehouderij niet tegenhouden omdat dit een zaak is van provincies en 
gemeenten.”!!
Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS):!
1. Kunt u kort omschrijven wat deze uitbreiding precies inhoudt?!
2. Acht GS deze uitbreiding wenselijk?!
3. Is deze uitbreiding in lijn met hetgeen gesteld in de Omgevingsvisie en -verordening, 

inclusief bijbehorende moties en amendementen?!
4. Zo nee, wat gaat u hieraan doen?!!!
Namens de fractie van GroenLinks,!!
Hans Kuipers!
Gea Smith


