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Bijlagen

Algemeen

U heeft op 20 december 2017 de Verordening ruimte 2014 onderdeel Actualisering intensieve 

veehouderij vastgesteld. Kort gezegd maakt dit onderdeel uitbreiding en verplaatsing van 

bedrijven voor intensieve veehouderij mogelijk. Sectorpartijen en agrarische ondernemers 

hebben zich hierbij in een afsprakenkader vrijwillig verbonden aan het nemen van maatregelen 

voor duurzaamheid en dierenwelzijn op bovenwettelijk niveau.

Statenvoorstel

Wij hebben destijds in het Statenvoorstel de volgende paragraaf opgenomen over de monitoring 

van uitbreidingen en verplaatsingen van bedrijven voor intensieve veehouderij:

"Wij vinden het van belang de ontwikkelingen te volgen die in gang worden gezet met 

deze aanpassing. Het manifest spreekt reeds de bereidheid uit van Land- en 

Tuinbouworganisatie Noord (LTO) en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

om jaarlijks met ons te overleggen over de uitvoering van dit manifest. Hierbij gaat het 

onder andere over uitbreidingsplannen die bekend zijn, over reeds gerealiseerde 

uitbreidingen, verplaatsing, nieuwvestiging, en over de vraag of en welke certificaten voor 

duurzaamheid en dierenwelzijn daarbij zijn ingezet. Wij zullen daarbij tevens een relatie 

leggen met effecten op emissies, op de leefomgeving en op de volksgezondheid. Hierbij 

is het noodzakelijk een verbinding te leggen met bestaande provinciale monitoring 

(bijvoorbeeld Barometer Duurzame Landbouw) en met monitoring die andere partijen 

uitvoeren. Het doel is immers om het integrale effect te kunnen beoordelen. Wij leggen u 

in het voorjaar 2018 een voorstel voor uitwerking hiervan voor."
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Voorstel voor uitwerking 

Wij stellen u voor deze monitoring te richten op structuurgegevens en op people en planet 

informatie.

Structuur

- het verslag van het overleg dat wij op grond van het afsprakenkader jaarlijks hebben met 

de LTO en met de POV. Dit overleg is in de eerste plaats een terugblik en vooruitblik op 

ontwikkelingen in algemene zin in de intensieve veehouderij en in de tweede plaats dient 

dit overleg voor het bespreken van de gevallen van gerealiseerde uitbreiding en 

verplaatsing in het betreffende verslagjaar.

- aantal en locatie van gerealiseerde uitbreidingen en gerealiseerde verplaatsingen in het 

verslagjaar;

- omvang van het oude en het nieuwe bouwperceel;

- toegepaste certificering voor duurzaamheid en dierenwelzijn;

- aantal dieren in de uitbreiding of in het verplaatste bedrijf.

People en planet

- mestproductie;

- ammoniakemissie;

- geur;

- geluid;

- fijnstofemissie;

- overige volksgezondheidsaspecten.

Deze thematische informatie maakt niet het onmiddellijke effect van een gerealiseerde uitbreiding 

of verplaatsing afzonderlijk zichtbaar op bijvoorbeeld de leefomgeving of de volksgezondheid.

Ook in meer generieke meetprogramma’s, voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit, is een gemeten 

waarde veelal niet herleidbaar tot dat ene bedrijf dat is uitgebreid of is verplaatst.

Bij ‘overige volksgezondheidsaspecten’ gaat het vaak om een maatwerkbeoordeling door de 

GGD1 van de gezondheidsrisico’s als gevolg van een gerealiseerde uitbreiding of verplaatsing, 

mede op basis van recente rapporten over de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid.

De basisinformatie voor de jaarlijkse rapportage aan u ontlenen wij aan verleende vergunningen 

(omgevingsvergunning, Nbwet-vergunning2), aan onderliggende adviezen (o.a. van de GGD), 

aan het betreffende ruimtelijk plan en aan het overleg met de LTO en de POV. De provincie voert 

geen aanvullende activiteiten voor monitoring uit.

Dit betekent dat wij u de eerste monitoringresultaten zullen toesturen in 2019, in combinatie met 

de Voortgangsrapportage Programma Zuid-Holland Groen.

                                                       
1

GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst
2

Nbwet: Natuurbeschermingswet
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Barometer Duurzame Landbouw

In het genoemde Statenvoorstel wordt een relatie gelegd met de Barometer Duurzame Landbouw 

(BDL). Dit is een integrale effectindicator voor de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland. Ze is 

voor de eerste maal ingevuld en vastgesteld in de Voorjaarsnota 2017 en uitgewerkt voor zowel 

de melkrundveehouderij als de akkerbouw. Hieraan ligt een groslijst ten grondslag van thema’s 

die betrekking hebben op people, planet, profit en op structuur. 

Een aanvullende uitwerking van de BDL voor intensieve veehouderij, op dezelfde wijze als voor 

melkrundveehouderij en akkerbouw, is niet mogelijk doordat de intensieve veehouderij in Zuid-

Holland relatief beperkt van omvang is en voldoende gegevens ontbreken. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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