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Aan Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Vlagtwedde
Postbus 14
9550 AA SELLINGEN
Onderwerp
Verzoek om instemming met afgifte van omgevingsverjunning
met toepassing van artikel 4.18, Iid 4, van de verordenlng.
Geacht college,
Bij e-mail van 20 mei 2014 heeft u ons verzocht om er mee in stemmen
dat met toepassing van adikel 4.18, lid 4, van de verordening omgevings-
vergunning wordt verleend voor het vergroten van de stalvloeroppewlakte voor
intensieve veehouderij ten behoeve van het agrarisch bedrijf van de heer
Wodelboer aan de Zevenmeersveenweg 3 Sellingen.
overzicht van de feiten '
Door de heer Wortelboer is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
houden van 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, 148 vleesstieren van 6 tot 24
maanden, 14 (vleeslkalveren van 0 tot 8 maanden en 80 zoogkoeien ouder dan
2 jaar. De 340 stuks vrouwelijk jongvee en 148 vleesstieren komen in een nieuw
te bouwen stal. De stal voor de vleesstieren wordt gebouwd om te voldoen aan de
wettelijke regels op het gebied van milieu en om de dieren meer netto Ieefruimte
ter beschikking te stellen. Het aantal te houden vleesstieren zal niet worden
uitgebreid. Om deze stal te kunnen bouwen worden twee bestaande stallen
afgebroken. De 80 zoogkoeien en 14 kalveren komen in een bestaande stal. Deze
hoeft daarvoor niet te worden veranderd. Tenslotte zal ook een nieuwe
werktuigenberging worden gebouwd. Naar uw oordeel voldoet de aanvraag aan de
jestelde voo|aarden in artikel 4.18, Iid 4, van de verordening voor uitbreiding van
intensieve veehouderij aangezien het aantal te houden vleesstieren niet wordt
uitgebreid en de stal voor de deze dieren alleen wordt vergroot om te voldoen aan
wettelijke regels op het gebied van milieu en om de dieren meer netto Ieefruimte
ter beschikking te stellen.
U heeft geconstateerd dat aan het betre|ende bouwperceel, bij de vaststelling
van het bestemmingsplan Buitengebied 2009, abusievelijk geen aanduiding
''bouwperceel niet-grondgebonden agrarisch bedrijf' is toegekend. Aan het
bedrijf was en is een intensieve tweede tak verbonden en in dat kader beschikt
het bedrijf, reeds voor de vaststelling van genoemd bestemmingsplan, over
een milieuvergunning voor o.a. het houden van 148 vleesstieren. Medewerking
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kan slechts worden verleend door verlening van omgevingsvergunning in a|ijking
van het bestemmingsplan bedoeld in adikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de
Wabo.
Beoordelinq
Op grond van adikel 4.18, Iid 2, van de verordening voorziet een bestemmingsplan
dat betrekking heeft op een agrarisch bedrijf waar ten tijde van de inwerkingtreding
van de verordening reeds intensieve veehouderij wordt uitgeoefend en is gelegen
binnen een op kaadbijlage 14 aangegeven wit gebied niet in een toename van
stalvloeroppewlakte ten behoeve van intensieve veehouderij.
Op grond van Iid 4 van diàelfde adikel kan in a|ijking van Iid 2 in een
bestemmingsplan aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid worden
toegekend om een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van een
vergroting van de stalvloeroppervlakte, mits aan deze bevoegdheid de volgende
voo|aarden zijn verbonden:
a. de vergroting van de stalvloeroppewlakte is noodzakelijk om tegemoet te komen
aan aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van milieu en/of strqkt edoe om
het welzijn van de te houden dieren te vergroten door de netto voor het dier
beschikbare Ieefruimte te vergroten', en
b. het aantal te houden dieren zoals vergund niet mag toenemen.
Op basis van de door u verstrekte gegevens constateer ik dat toepassing kan
worden gegeven aan het bepaalde in adikel 4.18, Iid 4, van de verordening.
Randvoo|aarde voor alle vergroting van stalvloeroppewlak is dat het aantal
vergunde aantal dieren hierdoor niet mag toenemen en de omgevingsvergunning
borgt dat de vergroting van de stalvloeroppewlakte voor intensieve veehouderij
uitsluitend strekt om tegemoet te komen aan aangescherpte wettelijke eisen op
het gebied van milieu en/of strekt edoe om het welzijn van de te houden dieren te
vergroten door de netto voor het dier beschikbare Ieefruimte te vergroten.
Ik vedrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge'l'nformeerd.
Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Groningen:
R. Lander
Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving
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