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Amendement met betrekking tot voorstel 9.01 Herziening Omgevingsplan en verordening Ruimte
van het lid Gerwi Temmink, in de statenvergadering van 11 maart 2016
Ontvangen: 01-03-2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 11 maart 2016, amenderen het
voorstel tot vaststelling van de herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en de eerste wijziging
van de Verordening Ruimte Provincie Zeeland en

besluiten

Artikel 1.1. lid 1 onder f van de Verordening Ruimte Provincie Zeeland te wijzigen in die zin dat deze
als volgt komt te luiden:

BedrijfsvloeroPPervlak de gezamenlijke oppervlakte van vaste vloeren in gebouwen en andere
bouwwerken geen gebouw zijnde mestdoorlatende vloeren daaronder begrepen die worden of
kunnen worden gebruikt voor de huisvesting van dieren ten behoeve van intensieve veehouderij,
—

-

waaronder begrepen de hok- of stalruimten, inclusief scheidingswanden en gangpaden.

Toelichting amendement
GroenLinkS heeft op 3 december 2015 schriftelijke vragen gesteld over de uitbreiding van een
nertsenfokkerij. Essentieel daarbij was de relatie tussen een bij GS aangevraagde vergunning op
grond van de uurbeschermingSwet 199$ en de Wet verbod pelsdierhouderij. Uit het antwoord
van GS van 12 januari 2016 blijkt dat de tuurbeschetmingSwet een eigen toetsingskader heeft. Dit
betekent, dat ondanks het geldende verbod op het houden van meer dieren uit de Wet verbod
pelsdierhouderij, de genoemde vergunning niet door GS kan worden geweigerd.
GroenLinks heeft de beantwoording nog eens grondig bestudeerd, mede in relatie tot de teksten
over intensieve veehouderij in het Omgevingsplan 2012-201$ en de Verordening Ruimte Provincie
Zeeland.

In het Omgevingsplan 2012-2018 is als doelstelling geformuleerd het tegengaan van een
grootschalige ontwikkeling van de intensieve veehouderij door het uitsluiten van nieuwvestiging. In
het verlengde daarvan geldt ook een specifiek beleid voor de bestaande intensieve
veehouderijbedrijven (hoofdtakken en neventakken). Een pelsdierhouderij is een vorm van
intensieve veehouderij.
De in het Omgevingsplan vastgestelde gelimiteerde ontwikkelingsruimte van de bestaande bedrijven
is weergegeven in bedrijfsvloeroppervlak. Die ontwikkelingsruimte is juridisch vastgelegd in de
Verordening Ruimte Provincie Zeeland (VRPZ). De definitie van bedrijfsvloeroppervlak in deze
verordening gaat uit van ‘de gezamenlijke oppervlakte van vaste vloeren in gebouwen die worden of
kunnen worden gebruikt voor de huisvesting van dieren”.
Geconstateerd wordt dat in de pelsdierhouderij het niet ongebruikelijk is om de dieren te houden in
andere bouwwerken geen gebouw zijnde. Dit heeft tot gevolg dat de huidige definitie van het begrip
bedrijfsvloeroppervlak onvoldoende tegemoet komt aan de beleidsdoelen. De VRPZ biedt daarmee
onbedoeld meer ruimte dan in het ruimtelijk beleid is vastgelegd. Dit kan worden opgelost door de
definitie van bedrijfsvloeroppervlak in artikel 1.1. lid 1 onder f aan te passen zoals hierboven
aangegeven. Het houden van dieren in andere bouwwerken geen gebouw zïjnde telt dan mee in de
bereken ing van het bed rijfsvloeroppervlak.
Dit amendement heeft geen gevolgen voor pluimvee- en varkensbedrijven omdat daar de dieren
worden gehuisvest in gebouwen.
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Amendement met betrekking tot voorstel 9.01 Herziening Omgevingsplan 2012-2018 clusterings
gebieden aquacultuur van de Statenleden Gerwi Temmink fGroenLinks) en Anton van Haperen
(PvdA) in de Statenvergadering van 11-03-2016

Ontvangen: 8 maart 2016
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De volgende zin toevoegen op blz. 43 van het huidige omgevingsplan 2012-2018 onder kopje
‘clusteringsgebieden’ na ‘Hierin zijn alle teeltvormen mogelijk.’:
Industriële aquacultuur in Bruinisse en Yerseke mag echter uitsluitend op de bedrijventerreinen aldaar
plaatsvinden.

Toelichting amendement

Enkele fracties waaronder die van GroenLinks en PvdA hebben zich in de Commissievergaderingen
Ruimte van 15 januari en 12 februari jI. gerealiseerd dat de paragrafen “bedrïjventerrein” en
“clusteringsgebieden” uit het huidige omgevingsplan op verschillende manieren uitgelegd kunnen
worden met dusdanige effecten op het agrarisch landschap dat deze niet meer onder de noemer
landschappelijk inpasbaar kunnen worden geschaard. Industriële aquacultuur past gezien de aard
van de werkzaamheden, het transport daaromheen, de hoogte van de bedrijfsgebouwen en het
maximaal mogelijke aantal van dergelijke bedrijven —volgens deze partijen uitsluitend op
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bedrijventerreinen.
Volgens de Gedeputeerde zou het voor de drie aangewezen clustergebieden in totaal om maximaal
zes van deze bedrijven gaan. Nadere bestudering leert echter dat er maximaal al zes van dergelijke
industriële aquabedrijven kunnen worden gerealiseerd in alleen al het clustergebied Colijnsplaat. De
provincie is inmiddels akkoord gegaan met de door de gemeente Noord-Beveland opgestelde
ontwikkelingsvisie en afgebakende begrenzing van dit clustergebied inclusief het bijbehorende
bestemmingsplan. Op grond van behoorlijk bestuur dient dit besluit gerespecteerd te worden.
Aangezien noch de gemeente Schouwen-Duiveland, noch de gemeente Reimerswaal al met een
ontwikkelingsvisie rondom respectievelijk de clusteringsgebïeden Bruinïsse en Yerseke zijn gekomen,
evenmin als een strakke begrenzing, dwarsboomt bovenstaande toevoeging de huidige plannen niet
terwijl er zodoende wel hI.ei4eschapen wordt waar industriële aquacultuur is toegestaan.
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