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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de SP over
het bestemmingsplan Nijensleek

Geachte heer Oosterlaak,

ln uw brief van 30 augustus 2012vermeld u bij onderwerp "Schriftelijke vragen be-
stemmingsplan Nijensleek". Uit de toelichting en gestelde vragen blijkt echter duidelijk
dat het hier in feite gaat over het bestemmingsplan Buitengebied Westerveld, zoals
dat begin juli2012door de gemeenteraad van Westerveld na amendering is vastge-
steld.

Vraao 1

ls u bekend dat de gemeenteraad van Westerveld het amendement "wijzigingsbe-
voegdheid aangaande bouwblok en bedrijfsgebouwen voor Agrarisch 1" bij de vast-
stelling bestemmíngsplan Buitengebied aangenomen heeft?

Antwoord 1

Ja, dit Âs b4 ons college bekend.

Vraaq2
Bent u nog steeds van mening dat een bouwblok van 3 ha in strijd is met het beleid
van de provincie Drenthe?

Antwoord 2
Ja, deze oppervlakte is in strijd met de Provinciale omgevingsverordening.

Artikel 2.23 bepaalt dat een bouwblok voor intensíeve veehouderij een om-
vang heeft van maximaal 1,5 ha en kan worden vergroot tot maxímaal 2 ha,



mits dit samengaat met winst voor milieu/dierenwelzijn en landschappelijke
inpassing.

Vraaq 3

Mogen wij ervan uitgaan dat u alles in het werk zult stellen, bestuurlijk en juridisch, om

te voorkomen dat het geamendeerde bestemmingsplan Buitengebied van de gemeen-

te Westerveld in werking gaat treden dan wel anderszins te voorkomen dat ongewens-
te ontwikkelingen rond een uitbreiding richting een megastal zich voor zullen doen?
Kunt u ons informeren over de door u genomen stappen?

Antwoord 3
U mag hiervan uitgaan. Wij hebben alde nodige stappen genomen. Deze
hebben er toe geleid dat de gemeente op korte termijn via een beperkte plan-
herziening de bouwblokmaat van 3 ha zal wijzigen in 2 ha.

Vraao 4
Denkt u dat op dit moment voldoende (rechts)middelen ter beschikking staan om ont-
wikkelingen die in strijd zijn met het provinciale beleid te keren?

Antwoord 4
Ja. De Wet op de ruimtelijke ordening en de Provinciale omgevings-
verordening bieden ons hiertoe voldoende handvatten.

Hoogachtend

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris

tl<icoll

voorzitter



Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 

De heer J. Tichelaar 

Postbus 122 

9400 AC  Assen 

 

Datum: 30 augustus 2012 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen bestemmingsplan Nijensleek 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

In de gemeenteraad van Westerveld is op 5 juli jl. bij de behandeling van het 

bestemmingsplan Buitengebied een amendement aangenomen waarbij de 

uitbreidingsmogelijkheden voor de varkenshouderij verruimd worden. De maximale 

oppervlakte aan bedrijfsgebouw gaat van 10.000 m2 naar 12.000m2. Het bouwblok gaat van 2 

naar 3 hectare. 

 

Eerder gaf u als college van gedeputeerde staten van Drenthe in een zienswijze aan dat het 

ontwerpbestemmingsplan in strijd is met de Omgevingsvisie. U voerde aan dat het maximum 

voor een bouwblok 1.5 hectare kan zijn en dat dit hooguit naar 2 hectare kan worden opgerekt 

bij winst voor milieu, dierenwelzijn en landschappelijke inpassing.  

 

Wij hebben de volgende vragen: 

 

1  Is u bekend dat de gemeenteraad van Westerveld het amendement 

‘wijzigingsbevoegdheid aangaande bouwblok en bedrijfsgebouwen voor Agrarisch 1’ bij de 

vaststelling bestemmingsplan Buitengebied aangenomen heeft? 

 

2 Bent u nog steeds van mening dat een bouwblok van 3 hectare in strijd is met het 

beleid van de provincie Drenthe? 

 

3 Mogen wij ervan uitgaan dat u alles in het werk gaat stellen, bestuurlijk en juridisch, 

om te voorkomen dat het geamendeerde bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 

Westerveld in werking gaat treden danwel anderszins te voorkomen dat ongewenste 

ontwikkelingen rond een uitbreiding richting een megastal zich voor zullen doen? 

Kunt u ons informeren over de door u genomen stappen? 

 

4  Denkt u dat u op dit moment voldoende (rechts)middelen ter beschikking staan om 

ontwikkelingen die in strijd zijn met het provinciaal beleid te keren?   

 

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk uw reactie, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de SP-fractie 

 

Philip Oosterlaak 


