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Geachte Statenleden,

ln 2015 heb ik u een aantal malen per brief geïnformeerd over het ruimtelijk beleid voor de
intensieve veehouderij: 9 februari 2015,21ju|i 2015 en 25 september 2015. Hieronder informeer
ik u over de ontwikkelingen sinds deze laatste brief en de acties die Gedeputeerde Staten hebben
ondernomen in hun ruimtelijk beleid.

Op 8 oktober 2015 heeft de minister van lnfrastructuur en Milieu het verzoek de Zuid-Hollandse
aanpak voor de intensieve veehouderij als in de Verordening Ruimte 2014 aan te merken als
innovatief experiment afgewezen: "Bij innovatieve experimenten krachtens de Crsrs- en
herstelwet geldt een goede fysieke leefomgeving als uitgangspunt. Tijdens de beoordeting is
gebleken dat de door u ingediende aanmelding hier niet aan voldoet. Het project met de naam
"Certificering intensieve veehouderij ln de Verordening ruimte 2014 van de provincie Zuid-
Holland" heeft tot doel om bij bedrijven voor intensieve veehouderij een certificeringsysteem voor
duurzaamheid en dierenwelzijn te introduceren. Dierenwelzijn vormt geen onderdeelvan de
fysieke leefomgeving, daarom kan uw aanmelding niet worden aangewezen als innovatief
experiment volgens de Cr.srs- en herstelwet.

Het in mijn brieven genoemde onderzoek is inmiddels afgerond en heb ik bijgevoegd. Het
adviesbureau RHDHV concludeert o.a.
- dat nu de facto een situatie is ontstaan waarin de bepalingen in de vigerende Verordening

ruimte (VR) over duurzaamheid en dierenwelzijn niet meer kunnen worden toegepast en in
het geheel geen uitbreiding/verplaatsing mogelijk is, tenzij via ontheffingverlening ex Wro
door GS;

- dat herformulering van het door GS ingetrokken toelatingsbesluit niet voldoende is;
- dat het ontheffinginstrument geen structurele oplossing biedt, en hooguit toepasbaar is tot het

moment dat de VR is aangepast in bijzondere omstandigheden;
- dat de provincie geen bevoegdheid heeft bovenwettelijke eisen op te leggen via de route van

vergunningverlening voor milieu-aspecten.
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Gedeputeerde Staten hebben in de op 16 februari j.l. vastgestelde startnotitie Actualisering VRM

2016 over het thema intensieve veehouderij het volgende opgenomen: "ln het hoofdtijnenakkoord
is aangegeven dat de provincie ruimte geeft voor extra inspanningen met betrekking tot

duurzaamheid en dierenwelzijn bij intensieve veehouderijbedrijven. De huidige doelen, zoals

opgenomen in de Visie ruimte en mobiliteit, blijven staan. Met de sector en de gemeenten worden

afspraken gemaakt om deze doelen te bereiken. Tevens wordt onderzocht welke mogelijkheden

er zijn om ersen fe stelen aan duurzaamheid. Gebleken is dat de huidige regeling voor intensieve

veehouderij in de Verordening ruimte 2014 in juridisch opzicht niet houdbaar is, omdat de daarin

opgenomen voorwaarde van certificering vanwege het ontbreken van ruimtelijke relevantie in
strijd is met de Wet ruimtelijke ordening. Inspanning om via het rijk gedaan te krijgen dat wfi in
onze verordening eisen kunnen stellen over duurzaamheid en dierenwetzijn hebben niet tot
resultaat geleid. In het hoofdlijnenakkoord is verder aangegeven dat als de extra inspanningen

onvoldoende resultaat opleveren, teruggevallen wordt op de oude beleidslijn dat de intensieve

veehouderijin Zuid-Holland niet mag groeien.

Dit betreft in hoofdzaak een technische verwerking in de VRM van hetgeen al is afgesproken in
het hoofdlijnenakkoord en van wat naar aanleiding daarvan is onderzocht."

Terugvallen naar de oude beleidslijn betekent materieel in de geactualiseerde VR2016 een

terugval naar de lijn uit de VR2012. Met de terugkeer naar de oude beleidslijn zullen de

ruimtelijke mogelijkheden voor veehouders (hetzij hoofdtak, hetzij neventak) minder zijn dan

onder het regime van de VR2014. Hierin werd de ruimtelijke mogelijkheden voor een

veehouderijbedrijf gekoppeld aan certificeringseisen op gebied van duurzaamheid en

dierenwelzijn. GS kiezen voor herstel van deze oude, strikte beleidslijn omdat er geen

mogelijkheid is de koppeling tussen extra ruimte en eisen t.a.v. duurzaamheid en dierenwelzijn
juridisch te borgen.

De restrictieve bepalingen voor nieuwvestigíng blijven in tact.

lk zal u ten behoeve van de VR2016 een nieuwe definitie van intensieve veehouderij voorleggen

Hoogachtend,

r. J.F ) Weber

Gedeputeerde Energie, Natuur&Recreatie en Landbouw

212


