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Onderwerp
Toelichting burgerinitiatief “JA tegen boerenlandbouw, NEE tegen megastallen”

Geachte Statenleden,
In de Statencommissie voor het Fysieke Domein van 29 november 2008 is het voorstel betreffende
het burgerinitiatief “JA tegen boerenlandbouw, NEE tegen megastallen” aan de orde geweest.
In onderstaande wordt nader ingegaan op de aanbevelingen en vragen die naar voren zijn gekomen bij
de behandeling van het voorstel:
1. Over welke afstanden wordt gesproken bij het initiatief van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in
relatie tot de woonkernen en de afstanden tussen het varkensbedrijf en het kippenbedrijf ?
2. Dringend advies aan gemeenten om de Gezondheids Effecten Screening (GES) van de GGD toe
te passen bij de invulling van de LOG’s en opstellen van beeldkwaliteitsplannen.
3. Kan er mogelijkerwijs sprake zijn van een zogenaamde “roze-invasie” ?
4. Via welke wijze wordt de landschapskwaliteit gewaarborgd ?
5. Welke bevoegdheden heeft Gedeputeerde Staten inzake de besluitvorming rondom het NGB ?
6. Standpunt van de ministeries van LNV en VWS inzake volksgezondheid rondom het initiatief
NGB.
7. Nagaan of bij de gemeente Horst aan de Maas behoefte is aan een informatieavond over
volksgezondheid rondom het initiatief van het NGB.
Hieronder wordt op de verschillende punten ingegaan.
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1. Over welke afstanden wordt gesproken bij het initiatief van het NGB in relatie tot de
woonkernen en de afstanden tussen het kippenbedrijf en het varkensbedrijf ?
In het RIVM rapport "volksgezondheidsaspecten van veehouderijmegabedrijven in Nederland; Zoönosen
en antibioticumresistentie" wordt ingegaan op de diverse aspecten die een rol spelen. Denk hierbij aan
ketenintegratie (gesloten bedrijfsstructuur), toepassing luchtwassers, beperking van antibioticagebruik,
hygiënemaatregelen en monitoring. De combinatie van beheersmaatregelen die op deze aspecten
worden genomen, bepalen uiteindelijk de mate waarin sprake is van gezondheidsrisico’s. De wijze van
inrichting en bedrijfsvoering van het bedrijf zijn minstens zo belangrijk in de beperking van
volksgezondheidsrisico’s.
In het RIVM rapport wordt het op één bedrijf huisvesten van zowel grotere aantallen varkens als
pluimvee sterk ontraden en wordt een minimale afstand van 1 à 2 kilometer aangeraden. Deze afstanden
zijn in het rapport niet nader onderbouwd.
Het NGB kent zowel een varkensbedrijf als pluimveebedrijf. De exacte afstand tussen beide bedrijven is
afhankelijk van welk uitgangspunt wordt gehanteerd: de rand van het bedrijfsperceel/bouwblok of de
indicatieve locatie van de varkens- en pluimveegebouwen en varieert tussen 774 meter en 1.255 meter.
De afstand naar het tussenliggende varkensbedrijf bedraagt vanuit het kippenbedrijf 250 meter
(perceelsgrens). Bij de opzet van het NGB is op diverse manieren rekening gehouden met de
mogelijkheden om gezondheidsrisico's te beperken. Hiertoe verwijzen we naar de reeds beschikbare
informatie over het NGB en het rapport van Blonk Milieu Advies naar de innovatie en duurzaamheid van
het NGB (bijlage 1). In bijlage 2 zijn de afstanden tussen het kippenbedrijf en varkensbedrijf opgenomen
en in bijlage 3 een overzicht van omliggende veehouderijbedrijven.
2. Dringend advies aan gemeenten om de Gezondheids Effecten Screening (GES) van de GGD
toe te passen bij de invulling van de LOG’s
Gedeputeerde Staten erkennen het belang van volksgezondheid. De gemeenten zijn echter
verantwoordelijk voor een goed integraal gezondheidsbeleid. Naar de gemeenten zal in overleg met de
GGD een brief worden opgesteld, waarin de gemeenten dringend worden geadviseerd om een
Gezondheids Effecten Screening (GES) op te stellen bij de invulling van de
Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). Naast dit advies zullen we in afstemming met de GGD ook de
procedure en werkwijze hieromtrent toelichten.
De gemeente Horst aan de Maas heeft reeds eerder advies gevraagd aan en gekregen van de GGD.
Dit advies is volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd (bijlage 4). Tevens heeft de gemeente Horst
aangegeven een GES op te stellen voor het LOG Witveld weg.
3. Kan er mogelijkerwijs sprake zijn van een zogenaamde “roze-invasie” ?
Binnen de huidige kaders is een ongebreidelde groei van intensieve veehouderijbedrijven in Limburg niet
mogelijk. Dit komt in de eerste plaats omdat nieuwvestiging niet rechtstreeks mogelijk is op basis van het
provinciaal beleid, maar enkel kan plaatsvinden nadat gemeenten dit in hun bestemmingsplannen
mogelijk hebben gemaakt. Daarbij kiezen alle gemeenten ervoor óók in hun bestemmingsplan geen
rechtstreekse nieuwvestiging toe te staan maar nieuwvestiging te koppelen aan een nadere afweging
(projectbesluit). Om als Provincie goed zicht te houden op de concrete uitwerking van de LOG’s door de
gemeenten is er een bestuurlijk overleg onder leiding van de heer Kersten (voorzitter gebiedscommissie
Helden). Wij zullen gemeenten verzoeken om alle nieuwvestigingsinitiatieven die bij de gemeenten
worden ingediend, in dit overleg te melden. Wij zullen u vervolgens halfjaarlijks informeren over nieuwe
nieuwvestigingsinitiatieven in een LOG.
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Bij deze halfjaarlijkse informatie zullen wij ook inzicht geven in de verschuiving van productierechten
tussen provincie. Eenmaal per kwartaal verstrekt LNV een overzicht van dierrechten. Deze cijfers geven
een actueel inzicht in de verschuiving van dierrechten tussen provincies en zijn voor iedereen
beschikbaar op de website www.limburg.nl/plattelandinuitvoering.
4. Via welke wijze wordt de landschapskwaliteit gewaarborgd ?
Landschapskwaliteit is voor de provincie Limburg een belangrijk item. De landschapskwaliteit binnen de
LOG’s wordt op dit moment gewaarborgd door landschappelijke inpassing van de nieuwe initiatieven via
BOM+. Bij alle nieuwvestigingen in een LOG is een tegenprestatie in het kader van BOM+ vereist. Dat
ook de gemeenten de landschappelijke kwaliteit belangrijk vinden, blijkt bij de uitwerking van de LOG’s.
De gemeente Horst aan de Maas heeft voor het LOG Witveldweg ervoor gekozen om samen met een
dorpsbouwmeester en de architecten van het NGB een compleet landschapsinpassingsplan te maken.
Gelijktijdig doorloopt de gemeente een traject van overleg/gesprekken met belanghebbenden/-stellenden
en direct omwonenden om ervoor te zorgen dat bij realisatie van het NGB er een zo breed mogelijk
gedragen plan ligt voor een kwalitatieve landschappelijke inpassing.
In de toekomst zal de landschapskwaliteit gewaarborgd worden via het kwaliteitsmenu. Het
kwaliteitsmenu is opgenomen in de provinciale belangenstaat. Met andere woorden het is beleid waarbij
een duidelijk provinciaal belang aan de orde is. Wij vinden het belangrijk dat voor bepaalde
ontwikkelingen op bepaalde locaties compensatie/tegenprestatie wordt geleverd. Voor het
kwaliteitsmenu, bestaande uit kwaliteitsinstrumenten zoals BOM+ en VORm, is een POL-aanvulling in
voorbereiding. In deze POL-aanvulling moeten de verschillende kwaliteitsinstrumenten een plaats krijgen
en op elkaar worden afgestemd.
Op dit moment is de Provincie nauw betrokken bij de uitvoering van het instrumentarium via onder andere
de planeconomische kant, BOM+-commissie en kwaliteitscommissie. Bekeken wordt of deze uitvoering in
de toekomst kan worden overgedragen aan de gemeenten. Provincie stelt beleid, gemeenten zorgen
voor uitvoering, waar mogelijk met eigen inbreng. Ook hier blijft in de toekomst gelden dat het provinciaal
beleid inzet op kwaliteit in het buitengebied, een provinciaal belang is en blijft en de Provincie zo nodig
instrumenten zal inzetten om dit beleid daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Doel is en blijft om met
name in het buitengebied te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige omgeving.
Als Provincie stimuleren wij de gewenste (landschappelijke) ontwikkeling door middel van ons
stimuleringsbeleid. In het pMJP 2007-2013 en de subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied
Limburg zijn voor de uitwerking van de LOG’s middelen opgenomen:
- voor het realiseren van 5 LOG’s kan per LOG maximaal 60% van de subsidiabele kosten tot een
maximum van € 1,2 miljoen gesubsidieerd worden. Deze middelen worden ingezet voor de
voorbereiding van (bijvoorbeeld het opstellen van een beeldkwaliteitsplan c.q. landschapsplan) en
bovenal realisatie van de LOG’s (zoals landschappelijke inpassing en aanleggen van infrastructuur).
In de brief die in het kader van volksgezondheid naar de gemeenten wordt verstuurd, zal tevens het
advies worden opgenomen om bij de invulling van een LOG nadrukkelijk aandacht te besteden aan
zorgvuldige landschappelijke inpassing van de bedrijven, bijvoorbeeld via het opstellen van een
beeldkwaliteitsplan of landschapsplan.
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5. Welke bevoegdheden heeft Gedeputeerde Staten inzake de besluitvorming rondom het NGB ?
- Voorbereiding: de gemeente Horst aan de Maas is bevoegd via bestemmingsplan of projectbesluit de
komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf planologisch te regelen. In het kader van deze planologische
procedure kan de Provincie op een aantal momenten haar mening over dit initiatief naar voren brengen.
Op grond van artikel 3.1.1/5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening moet de gemeente de Provincie
formeel betrekken bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan met een provinciaal belang. Omdat
ontwikkelingen in het buitengebied zijn aangemerkt als ontwikkelingen met een provinciaal belang is
vooroverleg in principe noodzakelijk. Gedeputeerde Staten hebben gebruik gemaakt van hun
bevoegdheid om voor bepaalde ontwikkelingen een uitzondering te maken op deze overlegplicht.
Het Reconstructieplan geeft immers voldoende regels om te voorkomen dat in strijd met het provinciaal
belang wordt gehandeld. Voor ontwikkelingen in Landbouwontwikkelingsgebieden, die passen binnen de
kaders van het Reconstructieplan is besloten dat formeel vooroverleg niet noodzakelijk is.
- Informeel overleg: in de praktijk is het zo, dat juist rond actuele thema’s als LOG’s frequent informeel
overleg plaatsvindt. Het belang van dit informeel overleg blijkt uit het bestuurlijk overleg LOG’s.
- Zienswijzen: nadat de gemeente de planologische regeling in ontwerp heeft vastgesteld, bestaat de
mogelijkheid om ter borging van provinciale belangen een zienswijze tegen het betreffende
ontwerpbesluit in te dienen. Van deze zienswijze zal de gemeente kennisnemen en betrekken bij de
definitieve planologische besluitvorming. Indien de Provincie ná vaststelling van mening is dat het
provinciaal belang onvoldoende is gewaarborgd in het besluit kan zij via de weg van beroep of reactieve
aanwijzing alsnog bewerkstelligen dat het besluit niet in werking treedt.
Zoals gezegd zullen wij de gemeenten vragen ons via dit bestuurlijk overleg LOG’s continu en vroegtijdig
te informeren over nieuwvestigingsinitiatieven in de LOG’s. Mocht hierbij blijken dat er sprake is van
onvoorziene en ongewenste ontwikkelingen dan zullen wij Provinciale Staten hierover informeren.
Vanzelfsprekend is dan ook de afweging aan de orde of het provinciaal beleidskader dan aanpassing
behoeft.
6. Standpunt van de ministeries van LNV en VWS inzake volksgezondheid
Via bijgevoegde brief hebben we de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister
Verburg, verzocht om ons op korte termijn te informeren over volksgezondheidsrisico’s rondom de
Intensieve Veehouderij. Wij zullen u over het antwoord van deze brief informeren. Deze brief is als bijlage
5 bijgevoegd.
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7. Nagaan of bij de gemeente Horst aan de Maas behoefte is aan een informatieavond over
volksgezondheid rondom het initiatief van het NGB
Medio december 2008 is er een overleg met de gemeente Horst aan de Maas, de ministeries van LNV en
VROM zijn hier tevens voor uitgenodigd over de behoefte aan een informatieavond.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Limburg,

voorzitter

secretaris
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