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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-628600192 (DOS-2012-

0006876)

Contact

J. Halbersma

070 - 441 74 36

j.halbersma@pzh.nl

Onderwerp

Actualisering VRM 2016 - onderdeel intensieve veehouderij - aanpassing na Statencommissie

DO

Publiekssamenvatting:

Bij de vaststelling in december 2016 van de Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit, 

het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014 is besluitvorming over het onderdeel 

‘intensieve veehouderij’ aangehouden omdat er nog gesprekken liepen met vertegenwoordigers 

van de gezamenlijke intensieve veehouderijen in Zuid-Holland. Dit overleg is onlangs afgerond. 

De bestaande intensieve veehouderijen in Zuid-Holland hebben een pakket vastgesteld met 

vrijwillige maatregelen met betrekking tot dierenwelzijn en duurzaamheid. Voor de provincie is dit 

reden om de bestaande bedrijven dezelfde uitbreidingsruimte te geven als andere agrarische 

bedrijven. Het verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderij blijft van kracht en wordt nog 

verder aangescherpt. Specifiek voor geitenhouderij kiest de provincie voor een ‘pas op de plaats’, 

zolang er nog onduidelijkheid bestaat over de gevolgen van geitenhouderij voor de 

volksgezondheid.

De behandeling van dit onderwerp in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling op 6 

december 2016 heeft geleid tot wijziging van het op 31 oktober 2017 vastgestelde Statenvoorstel, 

de op 31 oktober 2017 vastgestelde Nota van Toelichting en de op 31 oktober 2017 vastgestelde 

Nota van Beantwoording, waarbij is toegevoegd dat het besluit zal worden gemonitord.

Advies:

1. De gewijzigde Nota van Toelichting vast te stellen, waarin de wijzigingen van de visie, het 

programma en de verordening zijn toegelicht en verbeeld;

2. De gewijzigde Nota van Beantwoording, met aanvulling over intensieve veehouderij, 

behorende bij de Actualisering 2016 vast te stellen;

3. Brief aan Provinciale Staten vast te stellen met het overzicht van de wijzigingen die ten aanzien 

van de Actualisering VRM 2016 onderdeel intensieve veehouderij zijn aangebracht in het op 31 
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oktober 2017 vastgestelde Statenvoorstel, de op 31 oktober 2017 vastgestelde Nota van 

Toelichting en de op 31 oktober 2017 vastgestelde Nota van Beantwoording;

4. Het gewijzigde Statenvoorstel vast te stellen, waarmee het onderdeel intensieve veehouderij 

van de Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimteen de 

Verordening ruimte 2014, ter vaststelling alsmede de handtekeningenlijst van ondernemers 

intensieve veehouderij ondernemers ter kennisneming worden aangeboden aan Provinciale

Staten;

5. Te bepalen dat het onderdeel intensieve veehouderij van de Actualisering 2016 van de Visie 

ruimte en mobiliteit en het Programma ruimte na vaststelling door Provinciale Staten wordt

bekendgemaakt in de Staatscourant;

6. Te bepalen dat de wijzigingen in de Verordening ruimte 2014 na vaststelling door Provinciale 

Staten worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad;

7. De Publiekssamenvatting vast te stellen.

Besluit GS:

Vastgesteld met tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om adviespunt 5 aan te 

passen dat komt te luiden als volgt: 5. “Te bepalen dat het onderdeel intensieve 

veehouderij van de Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit en het Programma 

ruimte na  vaststelling door Provinciale Staten worden bekendgemaakt in de 

Staatscourant”. Tevens tekstuele machtiging voor de eerste portefeuillehouder om de brief 

aan te passen, zodat de genoemde verwijzingen overeenstemmen met de gewijzigde nota 

van toelichting en nota van beantwoording.

Bijlagen

1. Statenvoorstel-Actualisering VRM 2016 - onderdeel intensieve veehouderij - aanpassing 

na Statencommissie DO- DOS-2012-0006876

2. Nota van toelichting – Actualisering 2016 VRM onderdeel intensieve veehouderij –

aanpassing na Statencommissie DO

3. Nota van Beantwoording Actualisering 2016 VRM incl intensieve veehouderij –

aanpassing na Statencommissie DO

4. Brief aan Provinciale Staten met het overzicht van de aangebrachte wijzigingen

5. Handtekeningenlijst ondernemers intensieve veehouderij
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1 Toelichting voor het College

De Statencommissie Duurzame Ontwikkeling heeft op 6 december 2017 de op 31 oktober 2017 

door Gedeputeerde Staten vastgestelde documenten besproken met betrekking tot de VRM 

Actualisering 2016 onderdeel intensieve veehouderij.

Op grond van door de portefeuillehouder gedane toezeggingen zijn in deze documenten enkele 

wijzigingen van inhoudelijke en toelichtende aard aangebracht. Ook zijn enkele redactionele 

wijzigingen aangebracht.

Overige punten: zie Statenvoorstel.

Financieel en fiscaal kader:

Behalve de kosten van publicatie van het vastgestelde besluit zijn er geen financiële aspecten.

Juridisch kader:

De Visie ruimte en mobiliteit en het Programma ruimte zijn zelfbindend. Doorwerking naar het 

gemeentelijk bestemmingsplan loopt via de Verordening ruimte.

Tegen de vaststelling van visie, programma en verordening staat geen bezwaar of beroep open.

2 Proces

Zie Statenvoorstel

3 Communicatiestrategie

Het besluit van Provinciale Staten wordt openbaar gemaakt door mededeling hiervan in de 

Staatscourant en publicatie van de wijzigingen in de Verordening ruimte 2014 in het Provinciaal 

Blad. De indieners van zienswijzen, alsmede de alle gemeenten en regio’sworden per brief op de 

hoogte gebracht van de vaststelling. 
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