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Kennisnemen van
Eerste resultaten van de ervaringen met de bedrijfsdialoog uit de Verordening
ruimte 2014 (Vr2014).
Aanleiding
In de Verordening ruimte 2014 zijn regels opgenomen die moeten worden
toegepast bij ruimtelijke besluiten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen en uitbreidingen
van bebouwing van veehouderijen dient door de ondernemer een
bedrijfsdialoog te worden uitgevoerd. Doel van de opname in de Vr2014 was
het met elkaar in verbinding brengen van ondernemer en omwonenden.
Het gaat hierbij nadrukkelijk om de bedrijfsdialogen, niet om de
gebiedsdialogen in het kader van de aanpak van overlast (urgentieaanpak).
De Vr2014 is ongeveer 1,5 jaar van kracht, een voldoende lange tijd om de
eerste ervaringen in beeld te kunnen brengen. Daartoe is een enquête uitgezet.
Met deze Statenmededeling informeren wij u over de resultaten van de enquête
en de eigen ervaringen rondom de bedrijfsdialoog.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van
regels binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders.
Kernboodschap
1. Het voeren van een dialoog komt op gang.
Partijen moeten nog wennen aan de dialoog, maar het gewenproces gaat
snel. Aan de dialoog wordt een steeds betere invulling gegeven. Het
contact tussen ondernemer en omgeving bij ontwikkelingen van bedrijven
wordt steeds meer normale praktijk. Dit draagt bij aan het herstel van
vertrouwen tussen boer en burger.
De aanpassingen van plannen naar aanleiding van een dialoog is beperkt.
Het gaat dan veelal om landschappelijke inpassingen.
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2. Aanvullend beleid voor de bedrijfsdialoog is op dit moment niet

Datum

noodzakelijk.

1 maart 2016

In de Vr2014 is de uitvoering van de bedrijfsdialoog vormvrij gelaten.
Enerzijds is er behoefte aan een beleidskader, anderzijds aan vormvrijheid.
Ook is er een behoefte om de diepgang van de dialoog aan te passen aan
het soort ontwikkeling (grote uitbreiding of kleine uitbreiding) en de directe
omgeving (veelal burgers dan wel andere veehouders).
De vormvrijheid biedt juist deze ruimte om de dialoog aan te passen aan
het soort ontwikkeling. Daarom vinden wij aanvullend beleid niet nodig.
Enkele gemeenten hebben handreikingen voor de dialoog opgesteld. Deze
verspreiden we onder gemeenten, zodat deze desgewenst als handvat of
inspiratie kunnen gebruiken.
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Consequenties
1. Wij bedden de bedrijfsdialoog in in een brede aanpak.
De eerste ervaringen met de bedrijfsdialoog zijn voorzichtig positief. In de
actualisatie van de UBA is aandacht voor een meer omgevingsbewuste
benadering door overheden, ondernemers en omwonenden. In de
consultatieversie van de UBA is de dialoog in diverse projecten betrokken.
2. Diepgaander onderzoek in 2017.
De bedrijfsdialoog is nog maar kort verplicht en bij een beperkt aantal
bedrijven uitgevoerd. De enquête beperkt zich nog tot overheden en
maatschappelijke organisaties. In 2017 wordt een diepgaander onderzoek
uitgevoerd naar de bedrijfsdialoog, waarbij alle deelnemende partijen van
een bedrijfsdialoog worden betrokken.
Europese en internationale zaken
Nvt
Communicatie
We verspreiden de resultaten onder de geënquêteerden en via de site
www.brabant.nl
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Bijlagen
Notitie: De bedrijfsdialoog in de veehouderij
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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Opdrachtgever: Terry de Zoete, Tdzoete@brabant.nl,
Cluster Ruimte en Afdeling Ruimtelijke Ontw. Noord-Oost
Opdrachtnemer: Anky Dieden, adieden@brabant.nl,
Cluster Ruimte en Afdeling Ruimtelijke Ontw. Zuid-Oost
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