
04-10-2013:  Nieuwe Verordening Ruimte 

Veehouderijen op slot 

Op 20 september jl. werd er in Provinciale Staten een belangrijk besluit genomen. Vooruitlopend op 
een nieuwe provinciale verordening Ruimte werd nl. besloten een voorbereidingsbesluit vast te 
stellen. Dit besluit heeft ten doel ongewenste ontwikkelingen in de aanloop naar die nieuwe 
verordening Ruimte tegen te gaan. Men verwacht dat zonder dat voorbereidingsbesluit veel boeren 
nog snel even uitbreidingsplannen indienen op basis van de nu geldende regelgeving en dat wil men 
voorkomen. Dat dit voorbereidingsbesluit terecht genomen wordt blijkt wel uit het feit dat er toch 
weer de nodige spoedaanvragen bij enkele gemeenten zijn ingediend, juist vóór die fatale datum van 
20 september. Gevolg van het besluit van Provinciale Staten: alle aanvragen voor uitbreiding van 
intensieve veehouderijen moeten door de gemeenten worden afgewezen in afwachting van de 
nieuwe regelgeving. Dit voorbereidingsbesluit heeft een maximale werkingsduur van een half jaar; 
daarna zou de nieuwe verordening Ruimte in werking moeten treden. Gemeenten moeten dus alle 
aanvragen (op enkele uitzonderingen na) gedurende dit half jaar weigeren, maar er zijn meer 
gevolgen, ook voor de gemeente Heusden. 

De nieuwe verordening Ruimte is nodig om de veehouderij duurzamer te maken; “transitie naar een 
zorgvuldige veehouderij” heet dat in ambtelijke taal. Het betekent grofweg dat de gehele 
bedrijfsvoering in de intensieve veehouderij op een andere leest geschoeid moet gaan worden. Men 
moet veel meer rekening gaan houden met de omgeving (milieu, ruimtelijke inpassing), met 
volksgezondheid en dierenwelzijn (productietechnieken), met mestverwerking. Alleen bedrijven die 
kunnen voldoen aan strenge duurzaamheidseisen mogen straks nog uitbreiden. Tot maart volgend 
jaar gaat in ieder geval alles op slot; die tijd heeft de provincie hard nodig om het nieuwe beleid vast 
te leggen in een nieuwe Verordening Ruimte. Alleen voor de zgn. koplopers is er een 
ontsnappingsclausule; als zij met plannen komen die al (in voldoende mate) rekening houden met 
het toekomstig beleid, dan bestaat voor hen de mogelijkheid om de werking van het 
voorbereidingsbesluit te doorbreken, zoals dat heet. Hoe de provincie dat gaat beoordelen, dat is op 
dit moment nog niet duidelijk. 

In de nieuwe verordening Ruimte wordt dus nieuw beleid opgenomen op het gebied van 
duurzaamheid. Veehouderijen moeten aan strenge eisen voldoen; er komt een Brabantse 
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) waarbij een bedrijf punten kan scoren op diverse aspecten 
zoals dialoog met de omgeving, de landschappelijke inpassing, geurhinder en fijnstofconcentraties. 
Alleen als men een bepaald aantal punten haalt zal vergunning worden verleend. Momenteel 
worden modellen ontwikkeld om dit beleid praktisch uitvoerbaar te maken. Want gemeenten 
moeten daar straks wel verantwoord mee om kunnen gaan. 

Maar er zijn meer gevolgen voor de Brabantse gemeenten. Immers dit nieuwe beleid zal ook 
ingepast moeten worden in de bestemmingsplannen voor de buitengebieden. In Heusden is er in de 
afgelopen jaren hard gewerkt om het Bestemmingsplan Buitengebied te actualiseren. Het plan werd 
in december 2012 vastgesteld; er lopen zelfs nu nog beroepsprocedures bij de Raad van State. Een 
nieuw bestemmingsplan Buitengebied vergt vaak jaren van voorbereiding en in Heusden was dit niet 
anders. En nu komt de provincie dus met een nieuwe verordening Ruimte. Het splinternieuwe 
bestemmingsplan buitengebied zal dan ook opnieuw aangepast moeten worden. Dat zal ongetwijfeld 



weer veel tijd en geld gaan kosten. Eén troost, de bestemmingsplannen zijn tegenwoordig (bijna) 
allemaal in digitale vorm beschikbaar en dat maakt de aanpassingen al een stuk makkelijker. 

Drunen, vrijdag 4 oktober  2013 

Kees Musters 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters 


