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Assen, 18 juli 2013 
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Onderwerp: Projectbesluit Roswinkel Nieuwe Schuttingkanaal WZ 30 

Geacht college, 

Volgens kennisgeving van 10 juli 2013 ligt m.i.v. 10 juli 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage het ontwerp-besluit met bijbehorende stukken tot vaststelling van de omgevingsvergunning 
Nieuwe Schuttingskanaal WZ 30 te Roswinkel. De kennisgeving is gelijktijdig met de plaatsing langs 
elektronische weg toegezonden aan de betreffende diensten van rijk en provincie. 

In de door provinciale staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie Drenthe is pro-actief 
aangegeven welke onderdelen van het ruimtelijke beleid van de provincie van provinciaal belang 
worden geacht. In deze omgevingsvergunning is de uitbreiding van intensieve veehouderij van 
provinciaal belang. 

De omgevingsvergunning voorziet in het vergroten van het staloppervlak van een varkenshouderij 
(mede) naar aanleiding van eisen ten aanzien van dierenwelzijn. De uitbreiding van de stal vindt 
plaats binnen het bestaande bouwvlak. Het provinciaal belang is hiermee niet in het geding. 

Overigens verwijst u in de ruimtelijke onderbouwing naar de gemeentelijke beleidsnotitie 'Verruiming 
bouwpercelen intensieve veehouderij' en het 'ontwerp bestemmingsplan buitengebied Emmen'. Hierin 
wordt de mogelijkheid genoemd voor uitbreiding van het bouwvlak van intensieve veehouderij tot 2,5 
hectare. Inmiddels is op 30 mei 2013 door uw gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied 
vastgesteld. Hierin is voor intensieve veehouderijen - conform de Provinciale Omgevingsverordening 
Drenthe- een maximaal bouwvlak van 2 hectare opgenomen. Bij de ruimtelijke onderbouwing zal 
toetsing aan het actuele beleid moeten plaatsvinden. 
Daarnaast merken wij op dat in de ruimtelijke onderbouwing niet de toetsing aan provinciaal beleid 
zichtbaar wordt gemaakt. Aangezien bij het onderwerp 'uitbreiding intensieve veehouderij' een 
provinciaal belang gemoeid işis toetsing aan de Omgevingsvisie Drenthe en de Provinciale 
Omgevingsverordening Drenthe aan de orde. Deze toetsing is een juridische plicht op basis van de 
Wro en Bro. 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201201979 te vermelden. 



provincie prenthe 
Inzet instrumenten 
Indien de omgevingsvergunning overeenkomstig dit ontwerp wordt verleend, mag u er vanuit gaan dat 
Gedeputeerde Staten, gezien vanuit de ruimtelijke ordening, geen reden zullen zien om vanuit 
provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 

i .o . 

drs. B.F. Potjer, 
manager Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201201979 te vermelden. 


