Memo
Datum

: 24 juli 2018

Aan

: Fractie van gemeenteBelangen

Van

: College

Onderwerp

: vragen ex. artikel 44 RVO inzake kippenschuur nabij Roodeschool

Geachte raadsleden,
Hierbij onze antwoorden op uw vragen.
1. Waarom is het niet mogelijk voor het pluimveebedrijf om zich te vestigen in de polder aan de
Dwarsweg, is voor deze locatie een aanvraag geweest, en waarom is deze afgewezen?
Antwoord:
Voor deze locatie is geen schriftelijk verzoek ingediend. Er heeft derhalve door het college geen
afweging plaatsgevonden. Wij zijn daarom nu in overleg met de initiatiefnemer om te
onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor het realiseren van een
pluimveestal.
2. Waarom wordt een pluimveebedrijf waar slechts 15% uitloop is niet beschouwd als intensieve
pluimveehouderij?
Antwoord:
Het gaat hier volgens de initiatiefnemer om het houden van leghennen volgens het vrijeuitloopsysteem (Freiland systeem). Cruciaal hierbij is dat het bij het Freiland systeem de
leghennen de nacht in een stal doorbrengen, maar overdag vrije uitloop naar buiten hebben.
Daarbij geldt als (Europese) norm dat voor elke 2500 leghennen in beginsel 1 hectare aan
uitloopruimte beschikbaar is.
Pas wanneer een omgevingsvergunning is ingediend kunnen wij het plan op zijn merites
beoordelen en concluderen of er wel/geen sprake is van een intensieve veehouderij.
3. Wethouder Sienot gaf eerder aan dat de aanvraag Hooilandseweg 5 past binnen de
bestemmingsplannen en waarschijnlijk positief beschikt zou moeten worden op een aanvraag
omgevingsvergunning. Is dit voor u niet een extra motivatie om er alles aan te doen om
vestiging op deze locatie te voorkomen?
Antwoord:
Als straks blijkt uit de (nog aan te vragen) omgevingsvergunningaanvraag dat dit initiatief
voldoet aan alle wet- en regelgeving dan is er geen weigeringsgrond en schrijft de wet voor dat
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deze aanvraag vergund moet worden. Uiteraard zullen we deze (nog in te dienen) aanvraag
zorgvuldig beoordelen of er geen strijdigheden zijn. Daarnaast zijn we ook aan het onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn aan de Dwarsweg 50 te Uithuizermeeden.
4. Kunt u zich de gevoelens van veel Roodschoulsters voorstellen “Dat de gemeente ons in de
stank zet”?
Antwoord:
Ja hoor, we kunnen ons deze gevoelens voorstellen. Echter, wij zijn niet de initiatiefnemers van
dit plan en wij zetten de Roodschoulsters dus niet in de stank. Wij zullen de (nog in te dienen)
omgevingsvergunningaanvraag op zijn merites beoordelen of deze voldoet aan de wet- en
regelgeving, dus ook t.a.v. eventuele geurhinder.
5. De provincie is zelfverklaard tegenstander van megastallen. Is er ook overleg geweest met hen
om in plaats van toestemming tot afwijzing van de al vergeven vergunning te komen?
Antwoord:
Nee, de provincie heeft vooraf geen contact met ons opgenomen over het wel of niet verlenen
van de natuurbeschermingswetvergunning.
6. Welke concrete stappen gaat het college zetten om vestiging aan de Hooilandseweg 5 tegen te
gaan
Antwoord:
Zoals reeds eerder aangegeven zijn wij in overleg met de initiatiefnemer over mogelijke
alternatieven omdat het ons duidelijk is dat er weerstand is binnen de Roodschoulster
gemeenschap.
Wij gaan de (nog in te dienen) omgevingsvergunning beoordelen en toetsen aan de wet- en
regelgeving. Als blijkt dat hieraan wordt voldaan, dan zal moeten worden vergund.

