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Bij de behandeling van de ontwerpbeleidsregel ‘Plussenbeleid Doetinchem 2019’ in de
beeldvormende raad van 24 januari 2019 hebt u drie vragen gesteld:
1.
Kunnen we als gemeente afwijken van de mogelijkheid voor vrijstelling van 500 m2
uitbreiding per vijf jaar, waar het plussenbeleid niet toegepast hoeft te worden?
2.
Om hoeveel bedrijven gaat het binnen de gemeente Doetinchem?
3.
Kan concreter vastgelegd worden wanneer nog sprake is van eigen
voervoorziening op basis van afstand tot het bedrijf?
Voor de eerste twee vragen heb ik bij de beeldvormende raad aangegeven daar zo snel
mogelijk antwoord op te geven. De derde vraag zou later, als wij de beleidsregel voor
vaststelling aan u voorleggen, beantwoord worden. We hebben daarover echter ook al
duidelijkheid gekregen van de provincie. Dus alle drie vragen worden beantwoord in deze
notitie:
Ad 1. De provinciale verordening bevat deze instructieregel:
“Een bestemmingsplan kan eens per vijf jaar een uitbreiding van een nietgrondgebonden veehouderijbedrijf of veehouderijtak mogelijk maken met een
omvang van ten hoogste 500 vierkante meter, waarop de vastgestelde
beleidsregels niet van toepassing zijn.”
Uit het woord ‘kan’ blijkt dat het een keuze voor de gemeente is om dit wel of
niet te doen. De gemeente kan er dus voor kiezen om dit op te nemen. Daarbij kan
ook nog de maximale oppervlakte lager bepaald worden.
Ad 2. In het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 zijn 56 bedrijven voorzien van de
aanduiding ‘intensieve veehouderij’ 1. Deze bedrijven moeten bij een uitbreiding in
ieder geval de beleidsregel toepassen.
Ad 3. De provincie hanteert daarvoor wat de Commissie Grondgebondenheid heeft
gesteld in haar rapport van 20182. Hier staat in dat gronden tot een afstand van 20
kilometer meetellen. Deze afstand hanteren wij ook, omdat het een beleidsregel is
die het gevolg is van provinciaal beleid.
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Definitie ‘intensieve veehouderij’: een agrarisch bedrijf of een deel daarvan waar ten minste
250 m2 aan bedrijfsvloeroppervlakte aanwezig is en dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens
de Wet milieubeheer, waar geen melkrundvee, schapen of paarden worden gehouden of dieren
‘biologisch’ worden gehouden en waar geen dieren worden gehouden uitsluitend of in
hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer.
De Commissie Grondgebondenheid is eind september 2017 ingesteld door de LTO Vakgroep
Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en heeft in 2018 haar rapport
opgeleverd. Dit is het rapport ‘Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige
melkveehouderij’, http://edepot.wur.nl/446638
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