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Onderuverp: advies ruimtelijke inpassing schaalvergroting in de melkveehouderij

Geachte voorzitter en leden van de Statencommissie,

Hierbij ontvangt u een advies op het door de AFLO behandelde themaonderwerp:

ruimtelijke inpassing van de schaalvergroting in de melkveehouderij.

Bijgaand advies hebben we tevens voorgelegd aan het college van GS. We hebben

hen gevraagd om voor onze eerstvolgende vergadering, op 27 januari 2012, aan de

AFLO te laten weten watzij, zowel inhoudelijk als procesmatig, met bijgaand advies

willen gaan doen.

Hoogachtend

Mr. J rn. van N ieukerken

voorzitter AFLO
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RUIMTELIJKE INPASSING SCHAALVERGROTING IN DE MELKVEEHOUDERIJ

Een advies van de AFLO

Aanleiding
Landbouw en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De huidige schaalvergroting in de

melkveehouderij heeft dan ook invloed op het Drentse landschap. Voor LTO Noord en de Natuur en

Milieufederatie Drenthe vormde dit de aanleiding voor het starten van een gezamenlijk project. Doel

van het project'Smaakmakende boerderijen in't Olde landschap' was een Drentse aanpak te

ontwikkelen voor schaalvergroting in de melkveehouderij mét ruimtelijke kwaliteit.

Melkveehouderijbedrijven als logisch onderdeel van het landschap.

Drentse aanpak
Het project is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een drietal voorstellen voor een Drentse

aanpak:

1. Regierolgemeente
De gemeente vervult een belangrijke rol in de schaalvergroting en zou daarom de regierol moeten

oppakken als het gaat om het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Zij is verantwoordelijk voor de

bestemmingsplannen en de bouwvergunningen en daarmee voor ruimtelijke kwaliteit in de
gemeente. Zij is vanaf het eerste idee op de hoogte (kunnen prikkelen), gedurende het proces

betrokken (kunnen toetsen, maar ook adviseren en meedenken) tot en met de uitvoering
(handhaven).

De huidige rol is vaak een toetsende. De regierol voor ruimtelijke kwaliteit vergt een andere

houding en werkwijze van gemeenten. Het is van belang dat de gemeente in het begin van het
proces de ondernemer een helder Programma van Eisen geeft dat uitnodigt tot het realiseren van

ruimtelijke kwaliteit. Een beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied, zoals diverse gemeenten nu al

hebben, kan een onderdeel vormen van zo'n PvE.

2. 'Bouwteam'
Uit praktijkcases die zijn uitgevoerd in het kader van het project is gebleken dat
keukentafelgesprekken waarbij de ondernemer, een landschapsarchitect, architect en de
gemeente gezamenlijk schetsontwerpen maken meenruaarde hebben. Een onafhankelijk
'bouwteam'zou kunnen borgen dat deze kennis en ervaringen ook bijtoekomstige plannen voor

schaalvergroting in de melkveehouderij worden ingebracht. De verwachting is dat voorzetting van

de keukentafelaanpak leidt tot meer ruimtelijke kwaliteit én snellere procedures.

De gemeente kan de ondernemer adviseren om het bouwteam in te schakelen. Onder
verantwoordelijkheid van de gemeente vindt dan op het bedrijf een aantal keukentafelgesprekken



plaats. Het is niet de bedoeling om zo'n bouwteam bij elke uitbreiding in te schakelen. Het is aan
de gemeente om in te schatten of inschakelen van het bouwteam in een bepaalde situatie zinvol
is.

Het idee is dat het bouwteam ondernemers in het voorstadium begeleidt bij de planvorming. Het
Programma van Eisen van de gemeente moet hiervoor de basis bieden. Een bouwteam maakt
een eerste inrichtingsschets en doet aanbevelingen met betrekking tot landschappelijke inpassing

en ontwerp van gebouwen. Voor de daadwerkelijke uitwerking zal de ondernemer eventueel zelf
nog een landschapsarchitect en/of architect moeten inhuren.

3. Van bouwblok naar bouwkavel
Het strikt vasthouden aan een maximale oppervlakte van het bouwblok en de

voorkeursuitbreidingsrichtingen in het bestemmingsplan kunnen leiden tot bouwplannen met een
gebrek aan ruimtelijke kwaliteit. Voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit is ruimte nodig.

Daarbij is er niet zo zeet meer oppervlakte bebouwing nodig, maar juist meer ruimte om de
gebouwen, sleuf- en mestsilo's goed ten opzichte van elkaar te kunnen situeren en erfbeplanting

aan te kunnen leggen. ln feite moeten we van een agrarisch bouwblok naar een agrarische

bouwkavel. Slechts een bepaald percentage van deze bouwkavel mag bebouwd worden, maar er
is wel meer ruimte voor het realiseren van een goede erfrichting.

ln de voorstellen voor een Drentse aanpak van schaalvergroting in de melkveehouderij is op het lokale

uitvoeringsniveau een regierol voor de gemeente voorzien. Deze voorgestelde Drentse aangak zal
echter eerst nog moeten worden geTmplementeerd en worden omgezet in beleid van de diverse
gemeenten. ln dit kader is het wenselijk om in 2012 met een aantal gemeenten ervaringen op te doen
met de voorgestelde aanpak. De provincie Drenthe kan hierbij een aanjagersrol vervullen, meedenken

en deskundige inbreng leveren. Bovendien zou de provincie in samenwerking met de VDG de

uitwisseling van kennis en ervaring tussen Drentse gemeenten kunnen faciliteren.

De AFLO adviseert het provinciebestuur het vofgende:

De AFLO adviseert de provincie om in2012 in samenwerking met de VDG een vervolgtraject rond de
ruimtelijke inpassing van schaalvergroting in de melkveehouderij op te zetten. LTO Noord, de Natuur

en Milieufederatie Drenthe en eventuele andere partners kunnen hierin meedenken en deskundige
inbreng leveren. Mogelijke onderdelen van dit traject zijn:

. Opdoen van ervaringen met voorgestelde Drentse aanpak in 2 à 3 gemeenten

o Een aantal ambtelijke werkbijeenkomsten voor alle Drentse gemeenten gericht op uitwisseling
van kennis en ervaringen

Dit advies is vastgesteld in de vergadering van de AFLO op 9 november 2011
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