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AMENDEMENT
Rust in de groenblauwe mantel
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 juli 2017, behandelend
Statenvoorstel 39/17A Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017;
Overwegende dat:
»

De groenblauwe mantel bestaat uit gebieden met een belangrijke nevenfunctie als buffer voor
natuur en water die overwegend grenzen aan het Natuur Netwerk Brabant en ecologische
verbindingszone, die deze verbinden én versterken;

»

De groenblauwe mantel bestrijkt gebieden met een belangrijke nevenfunctie als buffer tussen
stedelijk gebied en het kerngebied groenblauw;

»

De Verordening ruimte 2014 uitbreiding toestaat van veehouderijen boven de 1,5 hectare indien:
o
Er sprake is van de sanering van een overbelaste situatie en er elders een veehouderij
w o r d t opgeheven;
o
met 0,5 hectare voor ruwvoeropslag, waardoor de bebouwing binnen het bestaande
bouwblok van 1,5 ha kan toenemen, zelfs met stallen.

»

De voorgestelde wijziging van de Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 hieraan een nieuwe
mogelijkheid toevoegt in geval van een voorloper bedrijf op het gebied van een zorgvuldige
veehouderij met een score van 8,5 op de BZV.

«

Deze veehouderij-uitbreidingen ten koste gaan van rust, ruimte en landschap en een toename
geven van de omgevingsdruk (stank, fijn stof, stikstof) binnen een gebied met een primaire
natuurfunctie.

»

Daarom moeten bestaande bouwblokken niet verder uitgebreid kunnen worden in de
groenblauwe mantel.

Besluiten dat:
De wijzigingsvoorstellen uit het statenvoorstel 39/17A t o t aanpassing van artikel 6.4 vervallen en de
volgende wijzigingen van het bestaande artikel 6.4 Afwijkende regels veehouderij worden
vastgesteld:
Artikel 6.4, eerste lid, onder b vervalt;
Artikel 6.4, derde lid vervalt.
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BIJLAGE 1 : Dit amendement heeft betrekking op de cursieve passages:
6.4 Afwijkende regels veehouderij
1. In afwijking van artikel 6.3, eerste lid onder b, kan een bestemmingsplan uitbreiding van een zorgvuldige
veehouderij boven de 1,5 hectare mogelijk maken indien er sprake is van één of meer van de volgende
situaties:
a. de veehouderij blijvend beschikt over voldoende grond voor een veebezetting van 2 GVE
per hectare grond of minder.
b. er sprake is van de sanering het opheffen van een overbelaste

situatie

waarbij:

I. er elders feitelijk en juridisch een bouwperceel voor een veehouderij w o r d t opgeheven en de
bedrijfsbebouwing w o r d t gesloopt;
II. de eenmalige uitbreiding van het bouwperceel ten hoogste de oppervlakte van het opgeheven bouwperceel
bedraagt;
III. het bouwperceel na uitbreiding ten hoogste 2,5 hectare bedraagt.er per saldo geen groei plaatsvindt van
het vergunde aantal dieren.
c. dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een zorgvuldige veehouderij vanwege een vernieuwend
bedrijfsconcept, mits:
I. de noodzaak daartoe blijkt uit een advies van door Gedeputeerde Staten benoemde deskundigen;
II. het bestemmingsplan borgt dat het vernieuwende bedrijfsconcept deel uitmaakt van de zorgvuldige
veehouderij.
d. bij een voorloper

bedrijf op het gebied van de zorgvuldige

bestaande bouwperceel

mogelijk met 0,5 hectare

veehouderij

is eenmalig een uitbreiding

van het

mits:

1. de veehouderij door het treffen van maatregelen op grond van de nadere regels als bedoeld in artikel 6.3,
derde lid een score van ten minste 8,5 haalt;
II. de maatregelen van dien aard zijn dat deze permanent bijdragen aan het karakter van zorgvuldige
veehouderij en in het bestemmingsplan zijn vastgelegd;
III. het bouwperceel na uitbreiding ten hoogste 2 hectare bedraagt;
2. Gedeputeerde
maatregelen

staten kunnen in de nadere regels ex artikel 6.3, derde lid voorwaarden

in aanmerking

stellen

welke

komen voor de toepassing van het eerste lid onder e.

3. Er is sprake van een overbelaste situatie als bedoeld in het eerste lid onder b indien:
a. er vanwege de cumulatieve uitstoot van milieubelastende stoffen een aanzienlijke overschrijding bestaat van
de in artikel 6.3, eerste lid onder d en e, opgenomen normen waardoor geen goed w o o n - en leefklimaat
geborgd kan w o r d e n ; of
b. er vanwege de cumulatieve uitstoot van milieubelastende stoffen een aantasting van in de 3 0 1 7 6
Verordening ruimte Noord Brabant (vastgesteld) nabijheid gelegen ecologische waarden plaatsvindt.
4. In afwijking
bouwperceel
bedraagt,

van artikel 6.3, eerste lid onder b, kan een bestemmingsplan
met ten hoogste 0,5 hectare wordt vergroot,

waardoor

bepalen dat de omvang van het

het bouwperceel

ten hoogste 2 hectare

indien:

a. het bedrijf vanwege de bedrijfsvoering
b. de ruimte binnen het bouwperceel
c. het bestemmingsplan
geen gebouwen

in overwegende

mate is aangewezen

op de opslag van ruwvoer;

niet aanwezig is;

borgt dat deze 0,5 hectare uitsluitend

zijnde- voor de opslag ván ruwvoer.
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gebruikt

wordt ten behoeve van voorzieningen
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