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Geacht college, 

Volgens kennisgeving van 16 juni 2014 ligt m.i.v. 18 juni 2014 gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage het ontwerp-besluit met bijbehorende stukken tot vaststelling van de omgevingsvergunning 
ten behoeve van het agrarisch bedrijf aan Weerdingerkanaal ZZ 68 te Nieuw-Weerdinge. 

Provinciaal belang 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe is in het bovengenoemde ontwerp het volgende aspect van 
provinciaal belang: 

Agrarische bedrijvigheid: intensieve veehouderij. 

Ontwerp-omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning heeft betrekking op een akkerbouwbedrijf met daarnaast een intensieve 
neventak pluimveehouderij. De ontwikkeling omvat de uitbreiding en aanpassing van de pluimveestal 
waarbij de bestaande stal wordt verlengd met 40 meter. Het plangebied ligt binnen de functie 
landbouw. Na uitbreiding zal het bouwvlak voor het gehele bedrijf niet meer dan 1,5 ha bedragen. 

Provinciaal belang. 
Agrarische bedrijvigheid 
Wij voorzien dat een te sterke groei van de intensieve veehouderij de milieuruimte voor de landbouw 
in zijn totaliteit onder druk zet. Om deze reden willen wij de niet-grondgebonden landbouw beperkt 
laten groeien. Het betreft de hokdierbedrijven (CBS/LEI) met varkens, pluimvee, vleeskalveren of 
pelsdieren. 
Nieuw vestiging en de omschakeling van grondgebonden naar niet-grondgebonden bedrijven sluiten 
wij uit. Uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen en een neventak intensieve veehouderij bij 
bestaande grondgebonden bedrijven staan wij wel toe. 
Op dit moment is op basis van Europese en landelijke regelgeving de SO 
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norm van toepassing. Deze norm is in ons geactualiseerde omgevingsvisie vastgelegd als 
normstelling voor het bepalen van de hoofd- en neventak. 

In de ontwerp-omgevingsvergunning heeft wel een toetsing plaatsgevonden op het maximale 
bouwvlak bij uitbreiding. Hierbij wordt voldaan aan het provinciaal beleid. Uit de nagezonden SO 
berekening blijkt dat de hoofdtak blijft bestaan uit de grondgebonden agrarische bedrijvigheid. 

Conclusie 
Indien de ontwerp omgevingsvergunning ongewijzigd zal worden verleend, mag u ervan uitgaan dat 
wij geen reactieve aanwijzing zullen geven. 

Voor vragen of overleg inzake dit advies kunt u contact op nemen met mevrouw K.E. Blanke, telefoon 
(0592) 365897 of k.blanke@drenthe.nl. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma, 

Teamleider team Ruimtelijke Ontwikkeling 


