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Aan de raad,
KORTE INHOUD.


In dit voorstel behandelen we twee onderwerpen die met elkaar in verband staan.
De eerste is: De raad neemt een standpunt in over de voorgenomen plannen tot de vestiging
van een pluimveebedrijf aan de Hooilandseweg 5 te Roodeschool met 48.000 leghennen.
De tweede is: De raad neemt een standpunt in over intensieve, grootschalige veeteelt en
vormen van veeteelt die dezelfde impact als intensieve veeteelt hebben op inwoners en hun
woonomgeving.

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om te komen tot een duidelijke standpuntbepaling die in
motievorm aan het college kan worden meegegeven.
Voorstel



De raad neemt een duidelijk standpunt in over deze vormen van veehouderij in het algemeen,
en nabij Roodeschool in het bijzonder.



Het college wordt verzocht dit standpunt om te zetten in beleid.

Inleiding

Meerdere partijen hebben op verschillende wijzen vragen gesteld nav de berichten over de plannen
om een kippenschuur te vestigen naast Roodeschool.
Verschillende raadsleden zijn benaderd door inwoners en belanghebbenden uit Roodeschool.
Het onderwerp vergunning tot vestigen pluimveehoudend bedrijf komt binnenkort waarschijnlijk in
Provinciale Staten op de agenda. Gezien de huidige ontwikkelingen aangaande regelgeving rondom
stikstofemissie en fijnstof uitstoot is dit ook het juiste moment dit onderwerp ook in de raad van
Eemsmond te agenderen.

Naast de plannen bij Roodeschool raakt dit een groter vraagstuk:
“Wat is de basishouding van de gemeente ten opzichte van vestiging en uitbreiding van
intensieve/grootschalige grondgebonden veeteelt en bijbehorende bebouwing in onze huidige en
toekomstige gemeente?”
Dit is een politiek vraagstuk, wat nu op (weer) tafel komt te liggen.
Hierdoor kan aan de voorkant de inbreng van de raad en inwoners mee worden genomen in verdere
handelingen en besluitvorming. Dit voorstel geeft de raad de mogelijkheid om aan de voorkant kaders
en deze in motievorm vast te stellen.
Doel is een kader stellende discussie op hoofdlijnen, waarbij als handvat hieronder een procesvoorstel
wordt aangedragen, via deze lijn zou de discussie efficiënt gevoerd kunnen worden, het is natuurlijk
aan de afzonderlijke fracties zelf of hier gebruik van gemaakt wordt:
Eerste termijn inbreng vanuit de raad:
Beantwoording van de volgende vragen per fractie:


Wat is het standpunt van uw fractie t.o.v. de voorgenomen plannen voor de kippenschuur
nabij Roodeschool?
-



In welke kaders mondt dit standpunt uit?

Hoe beantwoord uw fractie de overstijgende vraag:
-

Wat is de basishouding van de gemeente ten opzichte van vestiging en uitbreiding van
intensieve/grootschalige grondgebonden veeteelt en bijbehorende bebouwing nu en in
de toekomst, wanneer kan dit wel of niet?

-

Wat wilt u nog meer delen?

Vervolgens is er gelegenheid voor het college om vragen te beantwoorden die in de eerste termijn zijn
gesteld, ook kan het college reageren op de gevoerde discussie.
Tweede termijn, inbreng raad:
Inbreng per fractie:
Reactie op eerste termijn waarbij kaders zo mogelijk gezamenlijk in motievorm worden ingebracht,
ook is er gelegenheid om te kijken:


Waar zijn we het over eens, waar moeten we het nog over hebben en is verschil van inzicht?



Welke vragen en opmerkingen hebben we nog voor het college?

Mogelijke maatregelen en beoogd effect



De Raad heeft een duidelijk standpunt ingenomen ten opzichte van intensieve/ grootschalige
grondgebonden veehouderij.



Meenemen gemeenteraad en inwoners aan de voorkant van een vraagstuk dat publiek en
politiek gevoelig ligt. Op deze wijze een behandeling in de raad in de vorm van een discussie
waarbij iedereen inbreng kan leveren.



Het geen wij nu vastleggen wordt meegenomen naar het Hogeland.

Uitvoering

Evaluatie, op een later moment bespreken we hoe deze wijze van behandelen van een publiek
vraagstuk ervaren is.
Bijlagen en achterliggende documenten

 Beantwoording vragen GemeenteBelangen
 Beantwoording vragen PVDA en SP
 Beantwoording vragen PVDD Provinciale Staten, over rol van de gemeente
Namens de fracties van:
Gemeente Belangen Eemsmond
SP

- Eltjo Dijkhuis
- Linda Visser

