
SGP B7z
Amendement Belofte maakt schuld

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 december 2018,

Gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke

Structuurvisie (Herijking 2016) en 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening

(Herijking 2076l,,

constaterende dat

de provincie een agrariër in Leersum hoop heeft gegeven op de mogelijkheid zijn bedrijf

uit te breiden,

deze uitbreiding onder de oude regels (tot 2016) ook nog mogelijk was,

overwegende dat

r deze agrariër geconfronteerd wordt met nieuwe regelgeving, nadat hij zijn plannen heeft

ingediend,

o de provincie hem perspectief heeft geboden op een oplossing,

o de politiek in oplossingen dient te denken,

besluiten:

aan het eerste besluitpunt van het Statenvoorstel toe te voegen

'met dien verstande dat

L. Aan artikel 2.Ivan de PRV een nieuw lid 11 wordt toegevoegd:

a. Als 'Groter bouwblok niet-grondgebonden veehouderij' wordt aangewezen het gebied
waarvan de geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op
de kaart'Landbouw'.

b. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 'Groter bouwblok niet-
grondgebonden veehouderij' kan bestemmingen en regels bevatten die voorzien in de
uitbreiding van een bestaand agrarisch bouwperceel voor een niet-grondgebonden
veehouderij tot maximaal 2,5 hectare, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

voorzien wordt in een goede landschappelijke inpassíng, en
de uitbreiding draagt bij aan verbetering van het dierenwelzijn, en
de uitbreiding draagt bij aan vermindering van de milieubelasting, en
de uitbreiding draagt bij aan verbetering van de volksgezondheid

De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 'Groter
bouwblok niet-grondgebonden veehouderij' bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit
bl¡jkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan. Een beeldkwaliteitsparagraaf maakt
onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing.
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2. De aanduiding'Groter bouwblok niet-grondgebonden veehouderij'opgenomen wordt in de PRV
conform de aanduiding op de bijgaande kaart.

Ondertekend door

P. A. van Leeuwen
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