
 

 
SGP. ChristenUnie. CDA. Gemeentebelangen 

 

Amendement. 

ontwikkelruimte landbouw  

 

Raadsvoorstel agendapunt 10:  

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan natuurgebieden Olde Maten Veerslootlanden. 

 

De raad van de gemeente Staphorst in vergadering bijeen op 10  juli  2012 

 

Overwegende dat: 

 De provincie Overijssel in het hoofdlijnenakkoord 2011-2015 stelt dat in het 

landelijk gebied ruimte moet zijn voor de landbouw in al haar facetten. 

 De begrenzingen van EHS en Natura 2000 nog niet definitief zijn vastgesteld. 

 De landbouw in Staphorst niet extra belemmerd mag worden door de nieuwe 

natuur die met dit voorstel wordt bestemd. 

 De landbouweffectrapportage [LER] als bijlage 2 onderdeel uitmaakt van het 

bestemmingsplan Olde Maten Veerslootlanden. 

 De gedeputeerde W.H. Maij van de provincie Overijssel als conclusie van de LER 

per mail d.d. 20 maart 2012 toezeggingen heeft gedaan over ontwikkelruimte 

voor de landbouw. 

 Deze conclusie ook onderdeel moet uitmaken van de MER/LER rapportage. 

 

Wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel als volgt: 

Met de volgende aanvulling in pt. 4 van het besluit:  

- waarbij in het bestemmingsplan, paragraaf 7.7. (Conclusies, MER/LER, blz 36)  als pt. C 

wordt toegevoegd: De reactie van de provincie Overijssel, zijnde:  

 

Voor het Natura2000-gebied Oldematen/Veerslootlanden is het duidelijk dat de PAS 

(ruim) voldoende ontwikkelingsruimte oplevert. De beschikbare ontwikkelruimte is 

berekend op gemiddeld 93 mol N/ha/jaar en daar staat een geschatte 

ontwikkelingsbehoefte van 73 mol N/ha/jaar tegenover. Bij het inschatten van de 

ontwikkelbehoefte is voor landbouw uitgegaan van het opvullen van milieuvergunningen 

én daarnaast groei van de landbouwsector volgens een groeiscenario van het planbureau 

van de leefomgeving (2,5% per jaar).  

 

Hoe de uitgifte van ontwikkelingsruimte op individueel bedrijfsniveau uitpakt hangt af 

van de spelregels voor het verdelen van ontwikkelingsruimte die landelijk nog in 

ontwikkeling zijn. Deze spelregels zijn nodig om te voorkomen dat individuele bedrijven 

een beroep doen op een onevenredig groot deel van de beschikbare ontwikkelingsruimte: 

we willen niet dat er extreme, niet realistische aanvragen worden gedaan die ten koste 

gaan van andere bedrijven. Op dit moment kan dus nog geen harde garantie worden 

gegeven hoe de uitgifte van ontwikkelingsruimte op individueel bedrijfsniveau er uit komt 

te zien. Wel is duidelijk dat de PAS ten opzichte van de huidige situatie veel meer ruimte 

zal bieden. Nieuwvestiging is nu alleen mogelijk als het nieuwe bedrijf investeert in 

emissiebeperkende technieken en de toename in depositie saldeert met een te stoppen 

bedrijf waarvan de milieuvergunning wordt ingetrokken. Eén en ander in 

overeenstemming met ons ruimtelijk beleid. Deze situatie zal straks sterk verbeteren.  

In alle gevallen is tijdige uitvoering van de inrichtingsmaatregelen nodig om gebruik van 

ontwikkelingsruimte te kunnen rechtvaardigen. 
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