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Amendement De beslissingsbevoegdheid om agrarische bouwvlakken te vergroten naar
'1,5, 2 en 2,5 hectare blijft bij de gemeenteraad
De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 16 april2020,

Gonstaterende dat:
a

a

ln het huidige voorstelvoor bestemmingsplan 'Buitengebied Oss -2020'het college de
bevoegdheid krijgt om agrarische bouwvlakken te vergroten tot 1,5, 2 en 2,5 hectare.
Het college hiermee de bevoegdheid krijgt om stallen toe te staan dÍe in de publieke
opinie als megastalworden gezieó.
Door het schrappen van de artikelen 40.3.1, 40.3.2 en 40.3.31 uit de regels deze
bevoegdheid bij de gemeenteraad blijft.

Overwegende dat:

o
o
o
o
o
o
o

Megastallen de kleinere familiebedrijven verdringen en daarmee ingrijpen op onze
gemeenschap.
Door innovatie en modernisering megastallen niet per definitie nadelig hoeven te zijn
voor het welzijn van het dier of ons milieu op nationale schaal, maar in de naaste
omgeving de milieuhinder door geur en fijnstof, ammoniakdepositie op natuur en
aantasting van het het landschap wel toenemen.
Stalbranden een grotere impact hebben.
Virologen ervoor waarschuwen dat in stallen met veel dieren een virus gemakkelijk
toegang heeft tot vele gastheren waardoor de kans groter is dat zoónosen op de mens
overg aan en n ieuwe i nfectieziekten veroorzaken.
De weerstand van omwonenden tegen megastallen veelal groot is terwijl met het huidige
voorstel zij dan niet meer bij de gemeenteraad kunnen aankloppen met hun zorgen
omdat deze de beslissingsbevoegdheid bij de gemeenteraad wegneemt en bij het

college legt.
Er zo een voorschot wordt genomen op de uitvoering visie toekomst agrarische sector
zonder dat de gemeenteraad de voors en tegens heeft kunnen afwegen.
De gemeenteraad bij een dergelijke stalgrootte prima in staat is om dit per initiatief te
beoordelen.
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Spreekt uit dat:
a

Het voor de democratische borging goed is als de gemeenteraad haar bevoegdheid
behoudt als het gaat om initiatieven die voor maatschappelijke onrust kunnen zorgen

Besluit:

o

De artikelen 40.3.1 , 40.9.2 en 40.3.32 te schrappen uit de regels van bestemmingsplan
'Buitengebied Oss - 2020' .
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Biilage í bij Amendement De beslissingsbevoegdheid om agrarische bouwvlakken te vergroten naar 1,5, 2 en
2,5 hectare bliift bii de gemeenteraad
Het amendement stelt voor om de artikelen 40.3.'l ,40.3.2 en 40.3.3 te schrappen uit de Regels. Deze luiden als
volgt:

40.3.1 Vergroting agrarisch bouwvlak tot 1,5 ha
Burgemeêsier ên wethouders zijn be\oegd om een bouwvak \an een agraÍisch bedri.if binnen de
,
bestemming Agrarisch met waarden - Landschap' te \êrgrotên tot een maximale oppervakte \ên 1,5
ha mits:
de noodzaak enan is aangetoond aan de hand ran een ondememersplan, in welk kader
burgemeester en wethouders adVes inwinnen wn de AdVescommissie Agrarische

a.

Bouwaanwagen;

b.

aangetoond is dat roldaan wordt aan de eisen ran de milieuwetgeving (ammoniak, geur,
\olksgezondheid en dergelijke) en er geen one\ênredigê nadelige ge\olgen ziin \oor de in de
omgeilng aanwezige waarden (zoals water, ecologie, Natura 2000-gebied, landschap,
cultuurhistorie en archeologie) en \l3or de belangen \an derden;
het bouwVak goed en zorgvuldig landschappelijk wordt ingepast met inheemse beplanting;
een goede uitstraling \an het geheel in stedenbouwkundige, landschappelijke en/of architectonische

c.
d.
e.
I

zin woÍdt bereikt;
de uitbreiding een positie\€ biidrage le\êrt aan de bescherming en ontwikkeling \an de onderkende
ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken; deze rooruvaarde geldt uitsluitend indien
het uit te breiden bouwvlak en/of de uitbreiding geheel of gedeeltelijk ligt binnen de aanduiding
'orerige zone - groenblauwe mantel';
roor zor,er er sprake is \,6n \eehouderij:
er geborgd is dat ter plaatse alleen een zorgwldige \eehouderij is toegestaan;
de ontwikkeling \anuit een goede leefomgeving inpasbaar is in de omgevng. Het betrefr hier
onder andere bodemkwaliteit, de waterhuishouding, de in de grond aanwezige of te \erwachten
monumentên, de cultuurhislorische waarden, de ecologische waarden, de aardkundige waarden
en de landschappeliike waarden, \erkeersafrivikkeling, milieuaspecten en \olksgezondheid;
is aangetoond dat de kans op cumulatierc geufiinder (achtergrondbelasting) op geurgeroelige
objecten in de bebouwde kom niet hoger is dan 12lo en in het buitengebied niet hoger is dan
2O%,lenzrl er -als blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan \oomoemde percentagesmaatregelen worden getroffen door de r,eehouderij die tot een daling leiden \an de
achtergrondbelasting die ten minste de eigen bijdrage aan de o\erschrijding \an de

1.
2.
3.

@
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achtergrondbelasti ng compenseert;
de landschapp€liike inpassing ten minste '10% wn de om\ang \an het bouwpeÍceel om\at;
de toelichting e€n \erantwoording berat dat een zorgwldige dialoog is ge\oerd, gêricht op het
betrekken \an de belangen \an de omge\ing in de planontwikkeling;
binnen de zone'orerige zone - beperking \êehouderii'sprake is rian een grondgebonden
\eehouderij;
er geen sprake is \an de \Estiging \an, de uitbreiding \an, de omschakeling naar en/of een toename
van de oppeni akte dierenrerblijí wn geitenhouderi.ien.

4.
5.

6.
g.

40.3.2 Vergroting agrarisch bouwvlak tot 2 ha
Burgemeester en wethouders zijn onder de in artikel 40.3.1 genoemde \ooMaarden beroegd om een
bouw\,lak ran een agrarisch bedrijf binnen de bestemming 'Agransch met waarden - Landschap'te
\ergroten tot een maximale oppeÍvakte ran 2 ha onder de \olgende aanwllende roonruaarden:

a.
b.

er is sprake lan een teeltbedrijf/rollegrondsteeltbedriif, oí
er is sprake \an een \eêhouderij; in dit geral gelden de \olgênde \ooMaarden:
1
de reehouderij ligt binnen de zone 'o\,erige zone - komgebied' of het betreff een bedÉjf met een
bouwilak met de aanduiding 'specifieke rorm ian agrarisch - \€rgroting bouwVak tot 2 ha'
het betreft een ',eehouderi.i die ranwege de bedrijísroering in owrwegende mate is aangewezen
op de opslag \an ruw\Der
het bestemmingsplan borgt dat \oor zo\er het bouwvak dooren na wijziging groter is dan 1,5
ha, de grotere oppeni akte uitsluilend gebruikt wordt r,oor roozieningen roor de opslag wor
ruw\oer die geen gebouw zijn
binnen het bestaande bouwriiak is geen ruimte aanwezig roor de benodigde opslag \an ruw\oer

.

2.

3.
4.

40.3.3 Vergroting agrarisch bouwvlak tot 2,5 ha
Burgemeester en wethouders zijn bewegd onder de in artikel 40.3.1 genoemde r,oorwaarden een
bouwvak \an een agrarisch bedrijf binnen de bestemming Agrarisch mel waarden - Landschap' te
\ergroten tot een maximale oppêÍllakte ian 2,5 ha onder de rclgende aanwllende roorwaarden:

a.
b.

het agrarisch bedrijf is gelegen in de zone bwrige zone - primair agrarisch gebied'en heeft geen
aanduiding glastuinboLrw'of 'speciÍieke \orm \an agrarisch - owrig agrarisch bedrijf;
als er sprake is ran een wehouderij wordt aan éen \an de \olgende \oor\,1raardên \oldaan:
de veehouderij moet blijwnd beschikken or,er roldoende grond roor een r,eebezetting wn 2 GVE
per hectare grond of minde[
er is sprake \an de sanering ran een or,erbelaste situatie waarbij er elders feitelijk en juridisch
een vBehouderij \,\ordt opgehe\ên en er per saldo geen groei plaats\,indt \an het lergunde aantal
dieren; er is sprake wn een o\êrbelaste situatie als:
er \ranwege de cumulatiere uitstoot \an milieubelastende stoffen een aanzienlijke
o\€rschrijding bêstaat van de in artikel 40.3.1 onder f3 en f4 opgenomen normen, waardoor
geen goed woon- en leefl<limaat geborgd kan worden; of
êrvanwege de cumulatie\ê uitstoot \6n milieubelastende stofien een aantasting \an in de
nabijheid gelegen ecologische waarden plaatsvindt;
de uitbreiding is noodzakelijk wor de ontwikkeling ran een zorgwldige r,eehouderij ranwege een
\emieuwend bedrijêconcept waan€n de noodzaak blijkt uit een adves \an door Gedeputeerde
Staten benoemde deskundigen, en mits het bestemmingsplan borgt dat het \,€mieu\,v€nde
bedrijfsconcept deel uitmaakt \an de zorgwldige r,eehouderij.
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