TECHNISCHE VRAAG (alleen over een agendapunt)
Indiener: A.G.M. van der Holst / OBL
Datum indiening vraag: 13 maart 2019
Datum verzending antwoord: 18 maart 2019
commissievergadering van:
raadsvergadering van: 19 maart 2019

Formulering: Gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
Vraag:
Laat de provinciale regelgeving aan de gemeente de ruimte om in haar Plussenbeleid
te regelen, dat er geen plusmaatregelen getroffen hoeven te worden als er uitsluitend
sprake is van (buitenplanse) uitbreiding uitsluitend ten behoeve van het dierenwelzijn,
waarbij er geen sprake is van andersoortige uitbreidingen zoals in dierenaantallen?
Gelieve uw antwoord nader toe te lichten.
Antwoord:
De regels over het Gelders Plussenbeleid zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening
Gelderland zoals die op 19 december 2018 is geactualiseerd door Provinciale Staten
van Gelderland. Volgens de Omgevingsverordening is het Plussenbeleid van
toepassing op elke uitbreiding van een niet-grondgebonden veehouderij(tak) waarvoor
een bestemmingsplanherziening of een grote buitenplanse afwijking nodig is. Daarbij
maakt het niet uit om welke reden die bestemmingsplanherziening of -afwijking vereist
is. Ook de op de Omgevingsverordening gebaseerde ‘Handreiking Plussenbeleid’
geeft aan dat iedere uitbreiding ten opzichte van het geldende bestemmingsplan moet
worden getoetst aan het Plussenbeleid. Het maakt daarbij dus niet uit of een dergelijke
uitbreiding plaatsvindt ten behoeve van het dierenwelzijn.
Vraag:
Kunt u aangeven of het volgens u al dan niet wenselijk zou zijn om het vorenstaande
te kunnen regelen in het gemeentelijke plussenbeleid?
Antwoord:
De op 19 december 2018 vastgestelde tekst van de provinciale
Omgevingsverordening is op 28 februari 2019 bekendgemaakt en op 1 maart 2019 in
werking getreden. Dit betekent dat dit het wettelijke kader is dat voor de Gelderse
gemeenten bindend is als het gaat om het vaststellen van gemeentelijk Plussenbeleid
voor de niet-grondgebonde veehouderij. Omdat de gemeente zich bij het vaststellen
van gemeentelijk Plussenbeleid moet houden aan deze kaders, is het niet mogelijk om
daarbij een uitzondering te maken voor de toepasselijkheid van het Plussenbeleid bij
bepaalde vormen van bedrijfsuitbreiding waarvoor een bestemmingsplanherziening of
een grote buitenplanse afwijking vereist is. In het gemeentelijk Plussenbeleid kan dit
daarom dan ook niet worden geregeld.

Toelichting:
1. Technische vragen zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda
staan. Ze zijn niet bedoeld voor een politiek antwoord.
2. Technische vragen zijn vragen voor een beter begrip van een vraagstuk. Vragen over
feiten en de uitleg daarvan of over de gevolgen van een besluit.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel
aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.
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