*0>

glr,

q-

semeente

I

?

Berkella nd

AMENDEMENT
Aan de voorzitter van de raad
Raadsvergadering van: 19 maart 2019
lndiener: A.G.M. van der Holst (OBL)
Voorstel tot wijziging van raadsbesluit (agendapunt nr. 12.):
Gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
De raad van de gemeente Berkelland in vergadering bijeen op dinsdag 19 maart 2019.
Ovenrvegende dat:
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Op grond van de Omgevingsverordening Gelderland de gemeente Berkelland is gehouden
om het provincíale Plussenbeleid te vertalen in gemeentelijk Plussenbeleid.
Het Gelders Plussenbeleid op grond van de Omgevingsverordeníng Gelderland uitsluitend
geldt voor uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijen waarvoor het
bestemmingsplan moet worden herzien of gewijzigd of waarvoor een uitgebreide
omgevingsvergunning (handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening) afgegeven moet
worden.
Nieuwe eísen en een betere inrichting van het bedrijf op het gebied van logistieke aspecten
(ríjroutes), dierenwelzijn, bedrijfshygiëne en brandveiligheid om een steeds ruimere opzet
van het bouwvlak vragen.
De provincíe bepaald heeft dat niet-grondgebonden veehouderijen bij uitbreidingen buíten
hun eigen bouwvlak, extra moeten investeren in'plusmaatregelen'(bovenwettelijke
investeringen) op het gebied van milieu, landschappelijke ínpassíng of dierenwelzijn.
De raad vindt dat er geen belemmeringen opgeworpen zouden moeten worden bij
uitbreiding van gebouwen, buiten het eigen bouwvlak, uitsluitend ten aanzien van
dierenwelzr¡-n waarbíj er geen sprake is van uitbreiding in dieraantallen.

Tekst wijzig ingsvoorstel :
Toevoegen besluit lV: het college te verzoeken op bestuurlijk niveau het gesprek aan te gaan
met de provincie om ervoor te zorgen dat bij uítbreiding van gebouwen, buiten het eigen
bouwvlak uitsluitend ten aanzien van het dierenwelzijn, waarbij er geen sprake is van uitbreiding
in dieraantallen, geen plusmaatregelen worden gevraagd en de raad te informeren over de
uitkomsten van deze gesprekken.
Toevoegen besluit V: lndien voornoemd gesprek niet leidt tot aanpassing van de provinciale
regelgeving ten aanzien van dierenwelzijn het college te verzoeken om in toekomstige
zienswijzenprocedures (bijactualisatíe van de Omgevingsverordening en aanverwante
regelgeving zoals de Handreiking Plussenbeleid) dit thema steeds opnieuw onder de aandacht
van de provincie brengen.
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