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Uitbreiding intensief veehouderijbedrijf Vierambachtspolder.

De Raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 25 september 2014.
Constaterende:
»

Dat de Gemeente Kaag en Braassem voornemens is om een intensief veehouderijbedrijf te
laten verplaatsen naar een locatie, tegen de gemeentegrens van Nieuwkoop, aan de
Kruisweg naast huisnummer 18.

»

Dat milieucirkels voor stank e.d. de gemeentegrens overschrijden.

»

Dat met de verplaatsing naar voornoemde locatie, de Gemeente Kaag een Brasem ook het
voornemen heeft om het intensief veehouderij bedrijf te laten uitbreiden tot maximaal
3695 varkens.

«

Dat de provincie Zuid Holland een restrictief beleid voert voor uitbreiding van intensive
veehouderijbedrijven en op basis van de vastgestelde verordening er voor deze
transformatie een provinciale ontheffing nodig is.

Overwegende:
»

Dat de Gemeente Nieuwkoop, net als de Provincie Zuid-Holland en Kaag en Braassem,
al jaren een terughoudend beleid voert t.a.v. nieuwe vestigingen en uitbreiding van
intensieve veehouderijbedrijven.

«

Dat een dergelijke grootschalige vestiging nabij de gemeentegrens invloed heeft op het
Nieuwkoopse leefklimaat.

»

Dat door deze uitbreiding er sprake is van bijna een verdriedubbeling van het aantal dieren
op het betreffende bedrijf.

»

Dat er sprake is van een mogelijke toename van amoniakdepositie op het omliggende Natura
2000 gebied van de Nieuwkoopse plassen.

»

Dat de inwoners van Langeraar en Ter Aar terechte zorg hebben over de gevolgen voor het
leefmilieu, zoals stank bij een bepaalde windrichting.

»

Dat ook het provinciaal beleid, zoals is vastgesteld in de Visie Ruimte en Mobiliteit,
terughoudend is bij nieuwe vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen.

Spreekt uit dat:
»

Alles in het werk te stellen om de uitbreiding op deze schaal van het betreffende intensieve
veehouderijbedrijf tegen te gaan.

»

De gemeenteraad de zorgen van de inwoners hierover deelt en dit, via de griffie, zal
overbrengen aan de gemeente Kaag en Braassem, de provincie Zuid Holland alsmede aan alle
overige betrokken instanties en overheden

En gaat over tot de orde van de dag.
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