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Beantwoording van uw brief aan PS
Geachte heer,
Met deze brief geven wij een reactie op uw brief aan Provinciale Staten. In deze brief gaan wij in
op de besluitvorming conform het ruimtelijk beleid, het ambtelijk gesprek van 16 april jl. en
verdere overwegingen omtrent uw verzoek.
Besluitvorming ruimtelijk beleid
Ten eerste een toelichting op de besluitvorming conform het ruimtelijk beleid. U heeft een verzoek
ingediend om uw bedrijfsvoering uit te breiden met 620 varkens (van 180 naar 800 dieren), ter
verwerking van de reststroom kaaswei die vrijkomt bij het proces van kaasmaken. Daarbij heeft u
een kringloop werkwijze uitgewerkt, waarbij het voer en de mest van de varkens uitgewisseld
worden met een lokale akkerbouwer (mais) en de varkens verwerkt worden door een lokale
slager.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Met ingang van 1 januari 2017 is het ruimtelijk beleid voor intensieve veehouderijen aangepast.
Uitbreiding van varkenshouderijen is alleen mogelijk als sprake is van een bestaande neventak
van zekere omvang (20%). Deze grens is gesteld om te voorkomen dat ieder bedrijf met een paar
varkens zou kunnen doorgroeien tot een volwaardige varkenshouderij als hoofdtak. Als we de
ondergrens van 20% zouden verlagen of helemaal zouden loslaten, zou dit een verdere groei van
het aantal dieren kunnen veroorzaken. In feite maak je dan nieuwvestiging mogelijk. Uw bedrijf
voldoet niet aan deze voorwaarde (omvang neventak 12%). De Omgevingsverordening bevat een
mogelijkheid om onder voorwaarden in relatief beperkte mate af te wijken van de regels. Een
verschil in de norm tussen 12% en 20% zien wij niet als een relatief beperkte afwijking. Daarnaast
biedt de Omgevingsverordening de mogelijkheid voor ontheffing van de regels, mits er juridisch
sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. Deze regel biedt geen soelaas bij uw verzoek, omdat
geen sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’ en een eventuele ontheffing daarom geen stand
zou houden voor de rechter. Wij zien daarmee geen mogelijkheden binnen het bestaande
ruimtelijke beleid om tegemoet te komen aan uw verzoek.
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Naar aanleiding van uw verzoek hebben we gekeken of de huidige regelgeving een ontwikkeling
naar circulaire agrarische bedrijven in de weg staat. Dat lijkt niet het geval. Er zijn geen concrete
andere initiatieven bekend die op deze regel vastlopen. De casus lijkt op zichzelf te staan en wij
zien geen noodzaak om de huidige ruimtelijke regels aan te passen aan uw verzoek. De
bevoegdheid voor het aanpassen van het ruimtelijk beleid ligt overigens bij Provinciale Staten en
niet bij Gedeputeerde Staten.
Ambtelijk gesprek
Op 16 april jl. heeft er een ambtelijk gesprek plaatsgevonden met u en uw adviseur. Hierin is
toegelicht dat Gedeputeerde Staten niet in staat zijn om op uw verzoek in te gaan, maar wel
bereid zijn mee te werken aan het realiseren van uw doelen. Daarbij is de circulaire gedachte van
het verzoek besproken. Tevens is aangegeven dat een uitbreiding van het aantal varkens niet de
enige optie is voor het verwerken van de reststroom kaaswei. Vanuit de provincie is u het aanbod
gedaan om andere circulaire oplossingen voor kaaswei te onderzoeken. Daarbij is hulp
aangeboden in ambtelijke ondersteuning en financiële middelen. U heeft in het gesprek op 16
april jl. aangegeven hier geen behoefte aan te hebben. U houdt vast aan het verzoek tot
uitbreiding van het aantal varkens.
Overwegingen
Uw verzoek betreft het verwaarden van de reststroom kaaswei die vrijkomt bij de productie van
kaas. De kaaswei wordt nu deels gebruikt als varkensvoer. Om de totale reststroom kaaswei
optimaal te benutten, heeft u meer varkens nodig. U verzoekt daarom een uitbreiding van uw
bedrijfsvoering met 620 dieren. Wij achten dit een behoorlijke omvangrijke uitbreiding
(verviervoudiging van het aantal dieren), terwijl elders in het land varkensbedrijven gesaneerd
worden vanwege de stikstofopgave. U heeft aangegeven dat de stikstofuitstoot nagenoeg gelijk
blijft door de bouw van een nieuwe stal met luchtwasser. Gelet op het recent uitgebrachte rapport
van de Adviescommissie Remkes in het kader van de stikstofopgave, streven wij echter naar een
reductie in de uitstoot van stikstof. Het gelijk blijven van de stikstofuitstoot is daarom wat ons
betreft niet ambitieus genoeg. In onze recent vastgestelde Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw
hebben wij onze ambitie op het gebied van een verduurzaming in de landbouw uitgewerkt. Onze
langetermijndoelen op het gebied van stikstof en duurzame landbouw kunnen wij niet halen als
wij dieren blijven toevoegen aan de veestapel in Zuid-Holland.
Naast de beperkingen in het ruimtelijkbeleid is bovenstaande overweging omtrent de toename in
het aantal dieren, de voornaamste reden waarom wij graag samen met u zoeken naar een
andere circulaire oplossing. Wat ons betreft is het doel van uw verzoek niet de uitbreiding van het
aantal varkens, maar het verwaarden van de reststroom kaaswei. De kaaswei kan verwerkt
worden tot varkensvoer, maar er zijn ook andere circulaire oplossingen, zoals de verwerking tot
voedingssupplementen of babyvoeding. Dit gebeurt al bij de Groene Cirkel Kaas en
Bodemdaling. Dit zou een oplossing zijn die uitgaat van een hogere verwaarding van de
reststroom zonder extra dieren toe te voegen. Wij hebben u ambtelijke ondersteuning en
financiële middelen aangeboden bij een verkenning naar andere circulaire oplossingen en
kunnen u hierbij in contact brengen met de genoemde Groene Cirkel om ervaringen en kennis uit
te wisselen.
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Wij betreuren het dat u hier momenteel geen rendabele oplossing in ziet. Wij waarderen uw
ambitie om tot een circulaire bedrijfsvoering te komen. Echter, het verviervoudigen van het aantal
varkens in uw bedrijfsvoering zien wij niet als een innovatieve, duurzame en toekomstgerichte
oplossing. Middels deze brief doen wij u nogmaals het aanbod om samen met u naar andere
circulaire oplossingen te zoeken voor het verwerken van de kaaswei op uw bedrijf. Eventueel in
samenwerking met andere kaasmakerijen in de regio.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
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