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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-744941158 DOS-2020-
0005244

Onderwerp

Beantwoording brief Captein  

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Kaasboerderij, Zoeterwoude over de vraag ten aanzien van

uitbreiding neventak varkens.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij de antwoordbrief aan

Kaasboerderij, Zoeterwoude ter kennisname worden aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vraag van Kaasboerderij, Zoeterwoude

over de ten aanzien van uitbreiding neventak varkens.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . Brief ‘Verduurzaming bedrijfsvoering kaasboerderij’ aan PS. 

2. Antwoordbrief GS aan Kaasboerderij d.d. 07072020. 

3. GS-brief aan PS. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 7 juli 2020 7 juli 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Kaasboerderij, Weipoortseweg 29B, Zoeterwoude, heeft een brief aan Provinciale Staten

gestuurd met betrekking tot zijn verzoek tot uitbreiding van zijn neventak varkens. Op 17 juni jl. is

in de Commissie KNM besloten de beantwoording van deze brief door te zetten naar

Gedeputeerde Staten, met afschrift aan Provinciale Staten. 

 

Kaasboerderij, Zoeterwoude wenst zijn neventak varkens uit te breiden om de reststroom kaaswei

te gebruiken. Kaaswei die vrijkomt bij het kaasmaken kan als veevoer voor varkens gebruikt

worden. Om de volledige reststroom kaaswei te benutten wil Kaasboerderij, Zoeterwoude het

aantal varkens uitbreiden van 180 naar 800 dieren. Samen met een nabijgelegen akkerbouwer wil

Kaasboerderij, Zoeterwoude de kringloop van de varkens (voer en mest) sluiten.  

 

Het verzoek voldoet niet aan het geldende ruimtelijk beleid. Er is een minimale omvang van de

neventak van 20% nodig om in aanmerking te komen voor uitbreiding. De neventak varkens

bedraagt 12% van de totale bedrijfsvoering van het bedrijf. Dit is in een ambtelijk overleg aan

Kaasboerderij, Zoeterwoude uitgelegd. 

 

Naast de beperking in het ruimtelijke beleid, zijn er ook andere oplossingen voor het hergebruiken

van de reststroom kaaswei. Verwerken tot veevoer is niet de enige oplossing, er is o.a. ook

hogere verwaarding mogelijk tot voedingssupplementen en babyvoeding. De uitbreiding van

varkens is niet het doel op zich. Het doel is het hergebruik van de reststroom kaaswei. Aan

Kaasboerderij, Zoeterwoude is het aanbod gedaan om mee te helpen met het zoeken naar een

andere circulaire oplossing voor de reststroom kaaswei. Daarbij zijn ambtelijke ondersteuning en

financiële middelen aangeboden Kaasboerderij, Zoeterwoude heeft geen interesse in dit aanbod

getoond. Daarop is besloten om middels de brief draagvlak te zoeken bij Provinciale Staten. In de

antwoordbrief wordt vastgehouden aan het standpunt zoals reeds besproken met Kaasboerderij,

Zoeterwoude. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : n.v.t.

Programma   : Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 n.v.t.

 

3 Proces

 Een afschrift van de antwoordbrief wordt naar Provinciale Staten gestuurd. 
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4 Participatie

 n.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 n.v.t.

 


