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Provinciale Staten van Utrecht
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Datum 30 januari 2015
Onderwerp Bouwstop voor onnodig

3508 TH Utrecht

dieronvriendelijke stallen

Geachte Staten,
De Raad van State heeft 21 januari jl. uitgesproken dat zaken als dierenwelzijn, brandveiligheid en
diergezondheid niet gekoppeld mogen worden aan bestemmingsplannen. De inspanningen in de
afgelopen jaren van uw Staten om aan het groeiende verzet vanuit de bevolking tegen de intensieve
veehouderij tegemoet te komen door het mogelijk te maken aan nieuwbouw en uitbreiding van
veehouderijbedrijven nu juist wel dergelijke voorwaarden te verbinden, dreigen daarmee onderuit
gehaald te worden. De rijksoverheid is bezig een regeling te maken om dit wel toe te staan. Om te
voorkomen dat er nu tal van onnodig dieronvriendelijke en anderszins onduurzame stallen worden
gebouwd, roepen wij uw Staten op zo spoedig mogelijk een bouwstop voor de veehouderij in uw
provincie af te kondigen.
Megastallen, stank- en stofoverlast en ernstige aantastingen van het dierenwelzijn zijn al jaren een hotitem, niet alleen landelijk, maar juist ook provinciaal en plaatselijk. Uw Staten hebben in de afgelopen
jaren getracht hierop een antwoord te vinden en hiertoe in uw Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening regels op te nemen om het mogelijk te maken bij nieuwbouw en uitbreiding
voorwaarden aan veehouderijbedrijven op te leggen om ze duurzamer, waaronder diervriendelijker te
maken, dan wel intensieve veehouderijbedrijven her en der te weren.
De hoogste bestuursrechter, de Raad van State. heeft 21 januari jl. geoordeeld dat thema's als
ammoniakemissie. bedrijf en omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en
fijnstof in het bestemmingsplan van de gemeente Reusel-De Mierden (NB) niet ruimtelijk relevant zijn en
dus niet in het bestemmingsplan mogen worden opgenomen.
Deze uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor de juridische houdbaarheid van de Omgevingsvisies
en Omgevingsverordeningen van provincies, alsmede voor bestemmingsplannen van gerneenten die
hierin instrumenten hebben opgenomen om nieuwbouw en uitbreiding van veehouderijbedrijven nu juist
wel aan voorwaarden betreffende dit soort onderwerpen te binden, om zo de veehouderij duurzamer,
waaronder diervriendelijker te maken.
De rijksoverheid heeft meermaals te kennen gegeven dat zij de inspanningen van provincies om de
veehouderij duurzamer te maken juist waardeert. Om deze inspanningen een betere juridische basis te
geven, wil Staatssecretaris Mansfeld van Infrastructuur en Milieu komen met een AMvB (Algemene
Maatregel van Bestuur) op basis van de Crisis- en herstelwet om het provincies en gemeenten mogelijk
te maken veehouderijbedrijven bij nieuwbouw en uitbreiding wel eisen met betrekking tot diverse
duurzaamheidsthema's op te leggen.
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Zolang die AMvB er nog niet is, lijkt het er op dat door de uitspraak van de Raad van State gemeenten
vergunningen moeten afgeven voor veestallen zonder dat zij hieraan eisen inzake dierenwelzijn en

andere duurzaamheidsthema's kunnen opleggen. Eenmaal vergund en gebouwd kan het tientallen jaren
duren voor zich weer een gelegenheid voordoet om een veehouderijbedrijf dergelijke voorwaarden op te

leggen. Dit is een uiterst ongewenste en onverkwikkelijke situatie.
Wij roepen daarom uw Staten op om een bouwstop voor de veehouderij af te kondigen. Gemeenten
mogen dan nog alleen aanvragen van veehouderijbedrijven in behandeling nemen als deze aantoonbaar
bovenwettelijk presteren op het gebied van volksgezondheid (zoals geurhinder en fijnstofconcentraties),
dierenwelzijn, en omgeving zoals landschappelijke inspanning, en dialoog met de omwonenden.
Deze bouwstop dient van kracht te blijven tot genoemde AMvB van kracht is.
Bij het rijk zullen wij er op aan dringen spoed te zetten achter de AMvB. Wij verzoeken u dat ook te doen.
Uw spoedige reactie zien wij met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet.

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

F.C. Dales,
Directeur/Algemeen Bestuurder
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