‘Mogelijkheden hervestiging veehouderijen op onbebouwde locaties buitengebied’
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Vraag van dhr. Hof
In de notitie "Mogelijkheden voor hervestiging veehouderij op nieuwe locaties in de gemeente
Dalfsen" wordt in de bijlage 1 ingegaan op verplaatsing van varkens- en pluimvee binnen
vastgestelde compartimenten. Dat is op zich een duidelijk verhaal. Het beantwoord m.i. echter niet
op de vraag of een ondernemer uit b.v. Brabant hier een bestaande onderneming kan kopen met
beperkte dierrechten maar welke wel als knelpunt aan te merken is, vervolgens dit knelpunt als
argumentatie voor hervestiging aandraagt en alle recht heeft om in het buitengebied te hervestigen
in een veel grotere omvang. De achtergrondbelastingen gaan hiermee op de nieuwe locatie omhoog,
waardoor er minder uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande ondernemers kunnen zijn.
Klopt het dat dit in de huidige regelgeving nog steeds een reëel scenario is?

Antwoord
Een ondernemer uit b.v. Brabant kan hier inderdaad een bestaande onderneming kopen en zich hier
vestigen als hij verder alle “rechten” heeft om hier dieren te houden. Als dit inderdaad een
knelpuntlocatie is zou deze in theorie voor verplaatsing in aanmerking kunnen komen. Alle
vergunningen voor een veehouderij moeten dan nog wel op deze “knelpunt” locatie aanwezig zijn,
zodat er daadwerkelijk nog sprake kan zijn van een volwaardige veehouderij op deze locatie.
Bij verplaatsing van zo’n bouwblok moet eerst altijd gekeken worden of er een bestaand bouwvlak
beschikbaar is. Er staan op dit moment vele geschikte of geschikt te maken locaties te koop met een
agrarische bestemming. Het is dus op dit moment niet te motiveren waarom er naar een “nieuwe
onbebouwde locatie” in het buitengebied verplaatst moet worden.
Wel kan deze ondernemer een bestaand bouwblok aankopen en binnen de grenzen van het
bestemmingsplan en overige wet- en regelgeving een grotere veehouderij vestigen dan dat op deze
locatie daarvoor aanwezig was. Daarop is alleen te sturen door de uitbreidingsmogelijkheden in het
huidige bestemmingsplan te beperken, en dat geldt dan niet alleen voor een ondernemer van “buiten”
maar ook voor bestaande bedrijven.

