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Onderwerp: Advies op ruimtelijke inpassing schaalvergroting melkveehouderij

Geachte heer Van Nieuwkerken,

Hartelijk dank voor het advies dat uw commissie aan ons heeft toegezonden betref-
fende de ruimtelijke inpassing schaalvergroting in de melkveehouderij.

Hiermee geeft u aan dat u de resultaten onderschrijft van het project van LTO Noord

en de Natuur en Milieufederatie Drenthe 'Smaakmakende boerderijen in 't Olde land-

schap'om een Drentse aanpak te ontwikkelen voor schaalvergroting in de melkvee-
houderij mét ruimtelijke kwaliteit, melkveehouderijbedrijven als logisch onderdeel van

het landschap.

De provincie Drenthe heeft het door u aangehaalde project ondersteund en via een

subsidie mogelijk gemaakt en daarmee vanuit haar initiërende rol het thema geagen-

deerd.

ln de Omgevingsvísie hebben wij de volgende passage opgenomen (p 49)

"Agrarische bedrijven die zich verder willen ontwikkelen, hebben vaak behoefte aan

uitbreiding of nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Bij uitbreiding van het bouwvlak moet
de SER-ladder worden toegepast (zieparagraaf 4.1) en de uitbreiding moet ruimtelijk
worden ingepast. Hierbij moeten de kernkwaliteiten (kaart 2, Kernkwaliteiten) in acht
worden genomen."

Om meer grip te krijgen op wat dit nu voor bedrijven betekent, is het project uitge-

voerd. Wij onderschrijven de aanpak die het project heeft opgeleverd.
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Wijvinden dat de gemeenten een belangrijke rolvervullen in de bedrijfsontwikkeling
en dat ook de ondersteuning van een 'bouwteam' een positieve bijdrage kan leveren.
Vooral waar dit team aan de voorkant slagvaardig kan meedenken met de ontwikkel-
plannen van de ondernemer. Aandacht vraagt nog wel in hoeverre daarmee procedu-
res sneller kunnen worden doorlopen.

Het is in dit kader ook goed om te vermelden dat een aantal gemeenten in de provin-
cie Drenthe met een vergelijkbare aanpak al succes hebben en ervaringen opdoen.
Wij denken dan ook dat niet alleen de provincie een meedenkende en deskundige rol
hoeft te hebben, maar dat gemeenten onderling elkaar ook goed kunnen ondersteu-
nen en veel van elkaar kunnen leren.

Qua proces wordt samen met de VDG verkend hoe de Drentse aanpak door de
Drentse gemeenten kan worden opgepakt, en wat daarin de rol van andere partners
kan zijn. Het accent voor wat ons betreft ligt daarbij op de organisatie en onderlinge
afsterpmirig. ln dit gesprek nemen wij de suggesties mee die in het project van LTo
en de Nátuur en Milieufederatie Drenthe zijn gedaan.

lnhoudelijk zijn wat ons betreft alle bouwstenen aanwezig. Wij willen aan het vervolg
wel toevoegen of de voorgestelde systematiek breder kan worden ingezet dan alleen
voor de melkveehouderij.

Ten aanzien van de in het project beschreven aanpak gaan wij na of het nodig is om
van bouwblok naar bouwkavel over te gaan en wat dit voor de POV betekent. De ar-
gumentatie en de ervaringen die in de drie cases van het project van LTO Noord en
Natuur en Milieufederatie Drenthe zijn opgedaan zijn wat dat betreft helder.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter
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