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Voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kilderseweg bij 41 en 41a - 2019’ worden 
de volgende wijzigingen voorgesteld als gevolg van de zienswijzen1 ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan2: 
 
Wijzigingen in de regels 
 

Waar (artikel) Wat Reden 

3.1 sub a.2 ‘voor kippen’ toegevoegd na ‘2. 
intensieve veehouderijbedrijven’ 
en de aanduiding ‘intensieve 
veehouderij’ vervangen door 
‘specifieke vorm van agrarisch - 
intensieve veehouderij voor 
kippen’ 

Vanuit voorkomen verspreiding 
besmettelijke dierziekten is het gewenst 
om de uitloop alleen voor kippen vrij te 
geven en niet voor andere dieren die 
gezien worden als intensieve veehouderij. 

3.1 sub b ‘, met uitzondering van varkens,’ 
toegevoegd na ‘het hobbymatig 
houden van dieren’ 

Vanuit voorkomen verspreiding 
besmettelijke dierziekten is het gewenst 
om te voorkomen dat op het kippenbedrijf 
ook varkens gehouden worden. 

3.5 Nieuw sublid toegevoegd: 
3.5.3. Verbod houden van varkens 
Op de gronden aangeduid met 
'specifieke vorm van agrarisch - 
intensieve veehouderij voor 
kippen' mogen geen varkens 
gehouden worden. 

Vanuit voorkomen verspreiding 
besmettelijke dierziekten is het gewenst 
om te voorkomen dat op het kippenbedrijf 
ook varkens gehouden worden. 

 
Plankaart 

Waar (onderdeel) Wat Reden 

Aanduiding ‘intensieve 
veehouderij’ 

Vervangen door 
‘specifieke vorm van 
agrarisch - intensieve 
veehouderij voor kippen’ 

Vanuit voorkomen verspreiding 
besmettelijke dierziekten is het gewenst 
om de uitloop alleen voor kippen vrij te 
geven en niet voor andere dieren die 
gezien worden als intensieve veehouderij. 

 
Wijzigingen in de toelichting 
 

Waar 
(paragraaf) 

Wat Reden 

2.3 Motivering beperking alleen 
kippen 

Vanuit voorkomen verspreiding 
besmettelijke dierziekten is het gewenst 
om de uitloop alleen voor kippen vrij te 
geven en niet voor andere dieren die 
gezien worden als intensieve veehouderij. 

2.3 Uitleg geen nieuw advies GGD als 
gevolg van nieuw onderzoek fijn 
stof 

Aan de ruimtelijke onderbouwing is een 
nieuw onderzoek naar de emissie van fijn 
stof toegevoegd. Het advies van de GGD is 
niet geactualiseerd. Dit is niet nodig omdat 
de berekende emissies in het nieuwe 
onderzoek lager zijn dan in het eerdere 
onderzoek. 

                                                      
1  Er zijn geen ambtshalve wijzigingen. 
2  Nummering (artikel, alinea) komt overeen met die in het ontwerpbestemmingsplan, dit kan 

afwijken van de nummering in het vast te stellen bestemmingsplan. 
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Waar 
(paragraaf) 

Wat Reden 

3.3.2.1 2e alinea, 1e zin aanduiding 
‘intensieve veehouderij’ vervangen 
door ‘specifieke vorm van agrarisch 
- intensieve veehouderij voor 
kippen’ 

Vanuit voorkomen verspreiding 
besmettelijke dierziekten is het gewenst 
om de uitloop alleen voor kippen vrij te 
geven en niet voor andere dieren die 
gezien worden als intensieve veehouderij. 

3.3.2.1 2e alinea, 2e zin ‘tekstdeel 
‘landbouwhuisdieren (i.c. de 
kippen)’ vervangen door ‘kippen’ 

Vanuit voorkomen verspreiding 
besmettelijke dierziekten is het gewenst 
om de uitloop alleen voor kippen vrij te 
geven en niet voor andere dieren die 
gezien worden als intensieve veehouderij. 

3.3.2.1 2e alinea aanvullen met de tekst: 
‘Ook is het niet mogelijk om 
varkens te houden op de gronden, 
hobbymatig of bedrijfsmatig. De 
bestemmingsregels en de 
specifieke gebruiksregels voorzien 
hierin.’ 

Vanuit voorkomen verspreiding 
besmettelijke dierziekten is het gewenst 
om de uitloop alleen voor kippen vrij te 
geven en niet voor andere dieren die 
gezien worden als intensieve veehouderij. 

 
Wijzigingen in de bijlagen van de toelichting 
 

Waar (bijlage) Wat Reden 

Bijlage 1, 3.3.2 De Omgevingsvisie Gelderland 
Gaaf is verwerkt. 

Actueel hebben van de tekst. Bij versie 
ontwerp was de tekst nog gebaseerd op 
het ontwerp van deze visie. 

Bijlage 1, 3.3.3 De twee afbeeldingen met tekst uit 
de provinciale 
omgevingsverordening vervangen 
door een leesbare tekstuitsnedes. 

Leesbaar hebben van de tekst. 

Bijlage 1, 4.7.6 Verwijzing in eerste alinea naar 
hoofdstuk 5 gecorrigeerd naar 
juiste hoofdstuk, hoofdstuk 4. 

Correct hebben van verwijzing. 

Bijlage 5 Onderzoek vervangen zodat alle 
objecten meegenomen zijn die 
meegenomen moeten worden in 
dit onderzoek. 

Correct hebben van het onderzoek naar 
fijnstof. 

Bijlage 9 Advies GGD vervangen omdat deze 
is aangepast als gevolg van het 
nieuwe onderzoek in bijlage 5. 

Correct hebben van het advies op basis van 
de juiste input. 

 
Wijzigingen in de bijlagen van de regels 
 
Geen wijzigingen. 


