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Onderwerp : motie over De Nije Pleats

Geachte Statenleden,

Bij uw behandeling van het Statenvoorstel ‘Heroverweging provinciaal beleid voor schaalver
groting in de melkveehouderij’ op 21-12-2011, heeft gedeputeerde Konst motie 2 van FNP en
ChristenUnie overgenomen. Deze motie heeft als strekking dat binnen het kader van De Nije
Pleats een nadere uitwerking wordt gegeven aan de volgende aspecten:

- Sloop van oude bebouwing als middel voor landschappelijke inpassing;
- Lichtuitstoot;
- Verkeersbewegingen;
- Betrekken van omwonenden.

In deze brief informeren wij u hoe wij invulling geven aan deze motie.

Omdat de toepassing van de Nije Pleats methode een verantwoordelijkheid van de gemeen
ten is, hebben we bij de Friese gemeenten geïnventariseerd of en hoe de gemeenten deze
aspecten betrekken bij de afweging van een initiatief voor schaalvergroting van een veehou
derij; een onderdeel van deze afweging kan het doorlopen van een Nije Pleats traject zijn.
Deze vraag hebben wij uitgezet bij de gemeentelijke ambtelijke contactpersonen.
In totaal hebben twaalf gemeenten ambtelijk gereageerd. Hoewel dat geen heel grote res
pons is (dit kan te maken hebben met het feit dat de laatste tijd veel van dit soort vragen aan
gemeenten zijn gesteld), vinden wij deze reacties voldoende illustratief voor de gemeentelij
ke werkwijze.

Hierna geven we per aspect een beknopte weergave van de belangrijkste resultaten; we zijn
daarin niet compleet, maar geven een indruk van de reacties. Daarna volgen een samenvat
ting en conclusies voor het vervolg.
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Sloop van oude bebouwing
De meeste gemeenten betrekken sloop van oude bebouwing bij hun afweging van een initia
tief en in de Nije Pleats sessies; de indruk is echter niet dat veel gemeenten actief aandrin- 1 1
gen op sloop als voorwaarde voor medewerking aan nieuwbouw. Twee gemeenten geven
aan dat ze inzetten op sloop van overbodige bebouwing. Twee andere gemeenten wijzen er
op dat het moeilijk is in te schatten wanneer oude bebouwing niet meer nodig is; in veel ge

_____

vallen heeft de agrariër weer een nieuwe functie voor de oude bebouwing, of het gaat bij
uitbreiding vaak om een modern bedrijf waar sloop van oude bebouwing niet aan de orde is. J)
Een gemeente constateert dat sloop vooral speelt bij functietransformatie. Een andere ge
meente wil in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied een ruimte-voor-ruimte regeling
opnemen om sloop te stimuleren; ieder plan voor schaalvergroting wordt aan de mogelijkhe- •
den voor gebruik van ruimte-voor-ruimte getoetst.

Lichtuitstoot
De meeste gemeenten onderkennen dat lichtuitstoot een (milieu)aspect is dat meegewogen
moet worden en waarvoor zo nodig voorschriften in de omgevingsvergunning opgenomen
worden. Een gemeente heeft een gemeentelijk beleidsplan voor licht uit stallen en een bijbe
horende publieksfolder. De andere gemeenten hebben nog geen lichtbeleid; een gemeente
onderzoekt de mogelijkheid om in het nieuwe, te actualiseren bestemmingsplan buitengebied
een passende regeling voor beperking van lichtuitstoot op te nemen. Twee gemeenten ge
ven aan dat lichtuitstoot (nog) niet echt een plaats heeft in de afweging.
Lichtuitstoot kan op verschillende manieren beperkt worden. Dit is een kwestie van maat
werk(voorschriften). Een gemeente merkt op, dat bij de landschappelijke inpassing beplan
ting! bomen zodanig gesitueerd kunnen worden dat lichtuitstoot beperkt blijft. Een andere
gemeente streeft naar het gebruik van groen schermdoek en het zo hoog mogelijk in de stal
aanbrengen van de lichtarmaturen.

Verkeersbewegingen
Vrijwel alle gemeenten vinden het logisch om verkeersaspecten vroegtijdig mee te nemen in
de planologische beoordeling, zodat men in een later stadium niet voor verrassingen komt te
staan. Twee gemeenten merken expliciet op dat zij een voortoets op haalbaarheid verrichten
voordat een Nije Pleats traject wordt gestart, waarbij verkeer een belangrijk toetspunt is. Een
andere gemeente wijst erop dat verkeersbewegingen in de afweging geen rol spelen, omdat
de agrarische bedrijven aan landbouwweggetjes liggen die (ook als ze smal zijn) voor land-
bouwverkeer zijn aangelegd. In een gemeente leveren de wegen tot nu toe geen beperkin
gen op voor de groei van agrarische bedrijven. In een andere gemeente is de infrastructuur
in het landelijk gebied veelal niet berekend op grote hoeveelheden landbouwverkeer. Een
gemeente wijst op het belang van goede huiskavels zodat het oversteken van openbare we
gen beperkt blijft.

Betrekken van omwonenden
Alle gemeenten geven aan dat men omwonenden niet op voorhand actief bij een initiatief tot
schaalvergroting betrekt. Men ziet dit vooral als een verantwoordelijkheid van de initiatiefne
mer. Daarnaast zijn er de wettelijke procedures waarin omwonenden op een plan kunnen
reageren. Een paar gemeenten vindt het ongewenst om omwonenden vroegtijdig te betrek
ken in een Nije Pleats traject omdat dit in praktische zin niet werkbaar is, of de aandacht een
heel andere richting op kan sturen. De nadruk tijdens De Nije Pleats sessies ligt op de inte
grale inbreng van verschillende deskundigen! disciplines. Deze sessies zijn minder geschikt
om de meningen van omwonenden te peilen. Het kan wel gewenst zijn dat de initiatiefnemer
de omwonenden vroegtijdig bij het voornemen tot schaalvergroting betrekt.
Het Nije Pleats traject wordt in de meeste gevallen uitgevoerd voordat de formele procedure
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voor de omgevingsvergunning van start gaat. Qua wettelijke termijnen is het veelal niet mo
gelijk om dit traject te doorlopen tijdens de procedure van de omgevingsvergunning c.q. het
projectbesluit. Omwonenden kunnen m.b.t. het ontwerpbesluit een zienswijze indienen. 1 1
Samenvattend
De gemeenten hebben over het algemeen aandacht voor de genoemde aspecten, en be
trekken deze in hun beoordeling en afweging van initiatieven voor schaalvergroting van agra
rische bedrijven. Een paar gemeenten verricht een voortoets op haalbaarheid, voordat een
Nije Pleats traject wordt gestart.
Twee gemeenten hebben via de werkwijze in het voorontwerp bestemmingsplan buitenge
bied respectievelijk in de handleiding schaalvergroting, op een gestructureerde manier aan
dacht voor de genoemde aspecten in relatie tot de omgeving.

Gemeenten betrekken deze aspecten echter niet even nadrukkelijk en systematisch in een
Nije Pleats traject. Verkeer, lichtuitstoot en sloop kunnen in sommige situaties nadrukkelijker
en actiever in de beoordeling en afweging betrokken worden. Dit is een groeiproces. Een
aantal gemeenten wil hier nader invulling aan gaan geven.

_____

Een actieve rol voor omwonenden in het voortraject zien de gemeenten niet zitten. Enkele
gemeenten wijzen op de nadelen daarvan. Omwonenden kunnen reageren in het kader van
de reguliere wettelijke procedures. Daarnaast ziet men het als de taak van de initiatiefnemer
om met omwonenden te overleggen en te bouwen aan draagvlak.

Conclusies
Uit de voorgaande analyse blijkt volgens ons dat gemeenten met de meeste aspecten reke
ning houden bij de beoordeling van initiatieven voor agrarische schaalvergroting. In sommige
situaties zou dat nog wat steviger kunnen. Bij de eerstvolgende partiële herziening van de
Verordening Romte Fryslân zullen we met voorstellen komen om dit nader regelen.

Hierbij nemen wij in aanmerking dat:
• Gemeenten verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van lokale initiatieven voor schaal

vergroting. Daarom is de verantwoordelijkheid voor De Nije Pleats in 2011 overgedragen
aan gemeenten; het aanspreekpunt is ondergebracht bij Hûs en Hiem;

• De gemeenten aan zet zijn om de komende jaren verder invulling te geven aan De Nije
Pleats methode. Wij zullen de voortgang daarvan geregeld evalueren;

• Onze ervaring is dat Nije Pleats sessies breed en integraal zijn. Wanneer aspecten als
sloop, verkeer of lichtuitstoot bij een initiatief spelen, is hier aandacht voor;

• We bij de evaluatie van het Streekplan — die u binnen afzienbare termijn ontvangt — na
der ingaan op ervaringen met De Nije Pleats tot nu toe. Uit de concept evaluatie blijkt dat
het gewenst is om meer rekening te houden met effecten van schaalvergroting op ver
keer.

Verder nemen we in aanmerking dat voor deze aspecten deels al regels bestaan:
• Artikel 3.3.1 van de Verordening Romte Fryslân regelt dat gemeenten bij bouwvlakken>

1,5 ha integraal moeten motiveren op welke wijze het agrarisch bedrijf ruimtelijk zorgvul
dig wordt ingepast. Naast de landschappelijke inpassing betreffen dit ook de ontsluiting
en de milieusituatie; daaronder vallen aspecten als verkeersbewegingen en lichthinder.
Sloop en lichtuitstraling worden in de toelichting op artikel 3.3.1 van de Verordening
Romte genoemd als relevante elementen voor de landschappelijke inpassing;

• Op grond van het nieuwe beleid voor grootschalige melkveehouderijen - waarmee u op
21-12-2011 hebt ingestemd -, geldt de aanvullende voorwaarde dat een bouwvlak max. 3
ha groot kan zijn; deze begrenzing verhoogt de druk om overtollige bebouwing te slopen.
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Op basis hiervan en van de analyse zijn wij van mening, dat met name de aspecten verkeer!
ontsluiting en lichtuitstoot uit ligboxenstallen meer aandacht verdienen; voor wat lichtuitstoot
betreft zullen wij u nog voor de zomervakantie van 2012 informeren over de stappen die wij t 1
daarin gaan zetten.
Er zijn volgens ons nu al voldoende aanknopingspunten om sloop van oude bebouwing mee
te nemen bij de landschappelijke afweging in relatie tot het ruimtebeslag bij schaalvergroting.

_____

Het betrekken van omwonenden bij aanvragen voor schaalvergroting zien wij primair als een
verantwoordelijkheid van de gemeente — als lokale gebiedsregisseur — en van de initiatief- jI)

nemer. De mogelijkheid voor burgers om te reageren is wettelijk geregeld. Bovendien is het
doel van Nije Pleats sessies het komen tot een integraal advies vanuit meerdere deskundi
gen! disciplines. Wanneer bij deze sessies omwonenden zouden worden betrokken, kunnen •

deze sessies het karakter krijgen van een inspraakbijeenkomst.

Wij vertrouwen er op dat we u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd, en hebben
voldaan aan motie 2van 21-12-2011.

Ged Staten van Fryslân,

erg, secretaris
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