Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-134906

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

R. Manshanden

Fractie

GroenLinks

Onderwerp

Commissievragen GroenLinks cie. ruimte agendapunt 7 Bouwen
sleufsilo's en drijfmestsilo Wervershoof

Datum waarop de vraag is gesteld

4 maart 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder

A. van Langen

Afdeling

Omgevingszaken

1.

Wordt de omgevingsvergunning t.b.v. de te bouwen sleufsilo’s en de drijfmestsilo
aangevraagd, omdat het de bedoeling is nu of in de toekomst de veestapel uit te
breiden?

antwoord

Nee, de reden van de aanvraag voor de 2 sleufsilo’s en drijfmestsilo is niet uitbreiding
van het dieraantal.

2.

Zo nee, kunt u dan de reden van dit verzoek verder toelichten?

Antwoord

Reden van de aanvraag is dat het bedrijf niet beschikt over adequate ruwvoeropslag, in
de huidige situatie worden de grote balen opzij van de stal opgeslagen. Na het
realiseren van de sleufsilo’s waar het ruwvoer wordt opgeslagen, kan dit ruwvoer
makkelijker in een voermengwagen worden geladen en naar de dieren gebracht om op
te eten. De sleufsilo’s maken de opslag van ruwvoer makkelijker en efficiënter. Daarbij
is er de trend om meer ruwvoer te voeren en daarmee neemt de behoefte aan opslag
ook toe.
Voor de mestsilo geldt dat de vergroting van de opslagcapaciteit betekent dat de mest
op het bedrijf kan blijven als de mestkelders onder de stal vol zijn. Dat scheelt
transportbewegingen omdat in de huidige omstandigheden de mest tijdens de periode
van uitrijverbod van de mest naar een opslag elders getransporteerd moet worden.
Verder kan met een grotere eigen opslag de mest aangeleverd worden ter bemesting op
het moment dat dit uit oogpunt van bemesting ideaal is.

3.

Ter bescherming van de Natura 2000 gebieden is ook in onze bestemmingsplannen, met
name het plan Buitengebied, regelgeving opgenomen m.b.t. stikstof depositie ten
gevolge van mest productie. Heeft dit raadsvoorstel zodoende nog consequenties m.b.t.
deze regelgeving?

Antwoord

Nee, deze aanvraag ziet enkel toe op het uitbreiden van de hoeveelheid ruwvoeropslag
en mestopslag en niet op het uitbreiden van het aantal dieren.

4.

Zo ja, kunt u dit toelichten en zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord

Op grond van dit artikel 56 lid h van het bestemmingsplan is het niet toegestaan de
bestaande ammoniakemissie te laten toenemen als gevolg van een toename van
dieraantallen, diersoorten en/of andere stalsystemen vanaf het betreffende agrarische
bedrijf of de betreffende gronden.
Dit artikel is niet relevant in het kader van deze aanvraag omdat geen sprake is van het
wijzigen van diersoorten en/of andere stalsystemen.
Het bedrijf beschikt overigens over een Wet natuurbeschermingsvergunning.

