Bijlage B bij de statenvoordracht *

DEFINITIEVE NOTA VAN BEANTWOORDING
Van de wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) in verband met nieuwe regels voor de geitenhouderij.
Samenvatting van de opmerkingen op de ontwerpwijziging van de PRV en beantwoording zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland op
23 april 2019.
Provincie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Kenmerk 1169546/1203324
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1.

Inleiding

Wat is een Nota van beantwoording?
In de PRV legt de provincie regels vast voor de ruimtelijke plannen van gemeenten. Zij doet dat omdat er provinciale belangen zijn, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke
kwaliteit en de zorg voor een goede leefomgeving. De regels in de PRV zorgen er voor dat deze belangen in acht worden genomen. Gedeputeerde Staten (GS) doen
een wijzigingsvoorstel aan Provinciale Staten (PS) die de bevoegdheid hebben om de wijziging van de PRV vast te stellen.
Onderdeel van de wijzigingsprocedure is dat GS het voorstel aan PS ter inzage leggen. Iedereen kan dan in een periode van minimaal 4 weken een reactie geven. GS
stellen daarop hun reactie op en vatten die samen in een Nota van Beantwoording. Deze Nota van Beantwoording heeft als doel om aan PS te laten zien welke reacties
zijn binnengekomen en hoe GS daarop reageren. Het geeft aan welke wijzigingen worden doorgevoerd naar aanleiding van de binnengekomen reacties. Daarmee is
het een belangrijke onderlegger voor de statenvoordracht, waarin het uiteindelijke besluit tot wijziging van de PRV aan PS wordt voorgelegd.
Proces
De ontwerpwijziging van de PRV in verband met voorgestelde regels voor de geitenhouderij lag van 1 maart t/m 28 maart 2019 ter inzage. In deze periode zijn er 3
zienswijzen ingediend. In deze nota vindt u de opmerkingen en de antwoorden op de gewijzigde artikelen.
Leeswijzer tabellen
In de tabel 2 vindt u de ingediende opmerkingen, daarbinnen per onderwerp en per indiener samengevat, met de reactie van GS. In de laatste kolom staat vermeld of
de opmerking leidt tot een wijziging van het voorstel aan PS. Tabel 3 is een overzicht van de indieners.
Vervolgprocedure
GS hebben de Statenvoordracht wijziging PRV inclusief deze Nota van Beantwoording vastgesteld op 23 april 2019. De Nota van Beantwoording en de
Statenvoordracht worden naar verwachting behandeld in de Statencommissie op 20 mei 2019 en vaststelling is voorzien in de vergadering van PS op 27 mei 2019.
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2.

Opmerkingen op ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en reactie Gedeputeerde Staten

Nr.

Code

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

Wijzigings- voorstel

1

LTO-N,
PS

Respecteer het vergunde
(omgevingsvergunning en/of
natuurbeschermingswetvergunning)
aantal dieren op de bestaande
geitenbedrijven.

In het huidige ontwerpbesluit is opgenomen dat het
verbod niet van toepassing is als voor de activiteiten die
onder het verbod vallen voor 12 december 2018 een
aanvraag omgevingsvergunning is gedaan of al een
omgevingsvergunning is verleend, of wanneer een melding
als bedoeld in het Activiteitenbesluit is ingediend. Deze
omgevingsvergunning of melding is leidend. Ondernemers
mogen deze ruimte blijven benutten.

Geen wijziging

De wijziging van de provinciale ruimtelijke verordening is
gericht op het beperken van de mogelijkheden voor het
vestigen of uitbreiden van geitenhouderijen of
omschakeling naar geitenhouderij. Dit is ingegeven door
het risico voor de volksgezondheid dat in verband wordt
gebracht met geitenhouderijen. Dit risico moet binnen de
bescherming van de fysieke leefomgeving worden
betrokken bij een goede ruimtelijke ordening. Deze goede
ruimtelijke ordening is de basis voor planologische kaders,
zoals een bestemmingsplan of provinciale ruimtelijke
verordening, maar ook voor omgevingsvergunningen die
op basis van deze kaders worden verleend.
Wettelijk speelt deze ruimtelijke afweging geen rol bij
vergunningen voor onder andere de Wet
natuurbescherming. Daarom kan aan verleende
vergunningen op grond van de Wet Natuurbescherming
niet dezelfde eerbiedigende werking worden geboden.
De melding op grond van het Activiteitenbesluit wordt in
het ontwerpbesluit ook genoemd als situatie waarop de
verboden niet van toepassing zijn. Dit is gedaan omdat
met deze melding over het algemeen de meest actuele
gegevens over de feitelijke bedrijfsvoering van een
inrichting bevat. Deze melding laat overigens onverlet dat
dit gebruik ook planologisch toegestaan moet zijn. Als de
activiteiten waarvoor melding is gedaan in strijd zijn met
het geldende planologisch kader is weliswaar het direct
werkende verbod uit de gewijzigde PRV niet van
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Nr.

Code

Samenvatting opmerking

2

LTO-N,
PS

Vanwege de sectorafspraak om
bokken op het eigen bedrijf af te
mesten, het aantal bokken op de
geitenhouderijen niet mee te nemen
bij de berekening van het aantal
dieren.

3

LTO-N

Wijzig het woord ‘geiten’ in
‘melkgeiten’ in artikel 8.b, lid 1,c en
artikel 8.b, lid 2.c

5

LTO-N, PS

6

LTO-N, PS,
CP

Wijzig de tekst in de toelichting:
‘Indien uit dit landelijke onderzoek
oorzaken van de ziektelast door
geitenhouderijen blijken en er zicht
is op oplossingsgerichte
maatregelen ZAL de wijziging van
de verordening worden ingetrokken
of aangepast.
Per bedrijf kan gekeken worden naar
het aantal vergunde geiten, wanneer
blijkt dat hier op de datum (10
december) een ander percentage dan
vergund aanwezig was, maak dan
gebruik van het Identificatie en
Registratiesysteem (I&R van de

Reactie Gedeputeerde Staten
toepassing, maar kan hiertegen op grond van het
geldende bestemmingsplan worden opgetreden.
Het doel van dit besluit is om het aantal dieren in de
provincie niet verder te laten toenemen, uit voorzorg voor
de volksgezondheid. Een stijging van het aantal geiten op
het bedrijf, al dan niet tijdelijk, is in strijd met dit doel.
Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het een positieve
ontwikkeling dat bokjes op het eigen bedrijf worden
afgemest. In de oorspronkelijke situatie werden de bokjes
overgeplaatst naar een bokkenmesterij. Het is niet bekend
of deze mesterijen zich in Noord-Holland of elders
bevinden.
Het toestaan van het afmesten van bokjes op het eigen
bedrijf leidt tot een tijdelijke toename van het aantal
dieren op het bedrijf. Het is niet duidelijk waar het
verhoogde risico voor de volksgezondheid vandaan komt,
en er wordt in de onderzoeken geen onderscheid gemaakt
in categorieën dieren (bokken, melkgeiten of jongvee). Om
die reden wordt hier geen uitzondering voor gemaakt.

Wijzigings- voorstel

Geen wijziging

Er wordt geen uitzondering gemaakt in categorieën geiten,
omdat uit het VGO onderzoek niet blijkt dat een bepaalde
categorie wel of niet leidt tot een verhoogd risico voor de
volksgezondheid. Een onderscheid maken tussen
categorieën draagt daarmee niet bij aan het terugdringen
van het risico.
Als uit de onderzoeken blijkt dat het risico met
maatregelen kan worden teruggedrongen of blijkt dat het
risico zich niet voordoet in de provincie, is er geen sprake
meer van een risico voor de volksgezondheid. De
verordening zal dan worden aangepast, om ondernemers
weer ruimte te geven om te kunnen ondernemen.

Geen wijziging

De regels beperken de geitenhouderijen vanwege de zorg
voor een goede ruimtelijke ordening, waar de
leefomgeving deel van uitmaakt. Instrumenten voor een
goede ruimtelijke ordening zijn de planologische kaders
zoals bestemmingsplannen en de Provinciale Ruimtelijke
Verordening.

Toegevoegd onder
artikel 8b, lid 4:
‘Voor de bepaling van
het aantal aanwezige
geiten als bedoeld in het
eerste en tweede lid, kan
gebruik worden gemaakt

‘kan’ gewijzigd naar ‘zal’
in de toelichting
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Nr.

Code

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

Wijzigings- voorstel

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland)

Met het sturen op de omgevingsvergunning en een
melding Activiteitenbesluit in het besluit wijziging PRV
wordt geborgd dat het aantal bedrijven en geiten niet
verder toeneemt. De melding Activiteitenbesluit is daarbij
genoemd, omdat dit een wettelijk voorgeschreven moment
is waarmee de ondernemer inzicht in zijn bedrijfsvoering
moet hebben gegeven. Dat laat echter onverlet dat er vóór
12 december 2018 ook bedrijven waren die binnen het
planologisch kader - zoals een geldend bestemmingsplan
– opereerden en hiervoor geen omgevingsvergunning
nodig hadden, maar waar nog geen melding was gedaan
of waar het feitelijke aantal geiten inmiddels hoger was
dan in de meest recente melding opgenomen.
Deze ondernemers zouden nu hun geiten moeten
afstoten.
Indien de activiteiten van geitenhouders zonder
vergunning of melding inderdaad passen binnen het
planologisch kader, zou een ondernemer via I&R kunnen
aantonen dat hij op 12 december 2018 geiten had, en kan
dat daarmee worden gezien als de op dat moment
bestaande en planologisch legale situatie. Een verdere
uitbreiding in dieraantallen wordt daarmee niet mogelijk
gemaakt, maar de bestaande situatie wordt gerespecteerd.
Om deze reden is besloten om toe te staan om de
dieraantallen zoals gemeld in I&R op 12 december 2018
als de bestaande situatie te definiëren, evenals de
omgevingsvergunning en de melding.

van het aantal geiten
zoals opgenomen in een
melding als bedoeld in
artikel 1.10 van het
Activiteitenbesluit of van
het aantal zoals
geregistreerd in het I&Rsysteem zoals bedoeld in
de Regeling identificatie
en registratie van dieren
of een daarmee gelijk te
stellen
registratiesysteem indien
deze melding of
registratie heeft
plaatsgevonden vóór 12
december 2018.’

Ambtelijke aanpassing

De aanduiding ‘legaal aanwezig’ in artikel 8. B lid 1.c en 2.c wordt verwijderd. Geitenhouderijen
die op 12 december 2018 niet pasten binnen de planologische kaders, hebben geen rechten om
zich te vestigen en zullen moeten stoppen met hun activiteiten. Dat geitenhouderijen ‘legaal
aanwezig’ moeten zijn, hoeft niet in dit artikel te worden geregeld, maar wordt al door het
geldende bestemmingsplan geregeld.

Artikel 8.b lid 1.c
en artikel 8.b lid
2.c: ‘legaal
aanwezig’
verwijderd
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Ambtelijke aanpassing

3.

In de ambtelijke consultatie is er door een gemeente op gewezen dat ‘tijdelijk aanwezig’ niet
staat vermeld in de regels, waar andere provincies als Gelderland en Utrecht dit expliciet hebben
opgenomen. Er is geen juridische noodzaak om ‘tijdelijk’ op te nemen, omdat in de systematiek
van de Wro tijdelijk gebruik ook onder deze regels valt, zonder dit onderscheid te maken.
Desalniettemin geeft deze toevoeging wel meer duidelijkheid richting de ondernemers. Om deze
reden is besloten om dit toe te voegen in de toelichting.

Toegevoegd in de
toelichting onder
Artikel 8.b
geitenhouderijen:
‘Het tijdelijk in
gebruik nemen
van bouwwerken
of gronden voor
een geitenhouderij
is eveneens niet
toegestaan.’

Lijst van indieners
De volgorde van nummering is bepaald door het moment van ontvangst van de reactie.
Nr.

Afkorting

Indiener

Zaak/documentnummer

1
2
3

LTO-N
CP
PS

Land- en Tuinbouworganisatie
Natuurlijk persoon
Natuurlijk persoon

1169546/1199759
1169546/1206739
1169546/1206731
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