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Inleiding:
In het Witte Weekblad van 11 augustus 2010 staat een nieuw bouwplan voor een ligboxenstal
Achttienkavelsweg 22. Zie bijlage, gemeentepagina week 22.
In het verleden heeft het toenmalige PAK uit Ter Aar, zich indringend bezig gehouden met deze
locatie. Het was namelijk één agrarisch bedrijf en dat is op een slimme manier gesplitst in twee
bedrijven.
Volgens de plankaart "Bestemmingsplan Ter Aar Landelijk gebied" (zie bijlage) is dit bedrijf ingetekend
als "Bouwperceel intensieve veehouderij". Maar als ik de betreffende kaart bekijk dan is er een aantal
jaren geleden al een nieuwe varkensstal gebouwd die al buiten het bouwperceel valt. Zie foto 1 in de
bijlage. Foto 2 geeft een beetje aan hoe groot de stal is die mogelijk al buiten het bouwblok valt. Op de
tekening van het bestemmingsplan staan 2 stallen ingetekend, terwijl er nu drie staan, waarvan de
derde net zo groot is als de twee anderen samen.
Als ik vervolgens op internet zoek naar documenten met "Uitbreiding intensieve veehouderij Zuid Holland", vind ik onder andere onderstaande teksten:
3 november 2009, Ontwerp Verordening Ruimte Ontwikkelen met schaarse ruimte Vastgesteld
door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 3 november 2009
"Nieuwvestiging van intensieve veehouderij wordt uitgesloten. Verder worden er mogelijkheden
geboden aan het verder verbreden van de agrarische sector met het toelaten van nevenactiviteiten bij
agrarische bedrijven".
15 maart 2010, brief van Milieudefensie aan leden Provinciale Staten van de Provincie Noord
Brabant.
Burgerinitiatief startschot voor verduurzaming.
"Nergens ter wereld leven zoveel landbouwhuisdieren samen met zoveel mensen: 2,4 miljoen burgers
leven tussen 32,5 miljoen varkens, kippen, geiten en runderen. Doorgaan met deze tijdbom is niet
langer te verantwoorden naar de samenleving.
"Meer dan 33.000 Brabantse burgers vragen om een herziening van de intensieve veehouderij.
Terecht kloppen ze hiervoor bij de provincie aan. De provincies Zuid-Holland, Groningen en Drenthe
hebben al besloten om geen nieuwvestiging en/of uitbreiding van de intensieve veehouderij toe te
staan, waardoor ook de komst van megastallen is uitgesloten. Ook in Brabant is het noodzakelijk én
mogelijk de weg naar verdere intensivering en schaalvergroting een halt toe te roepen".
25 maart 2010, PvdA Zuid-Holland wil groei veehouderij aan banden leggen.
"In navolging van de provincie Noord-Brabant wil de PvdA-Statenfractie geen verdere groei van de
intensieve veehouderij in de provincie Zuid-Holland. PvdA'ers Henk Letschert en Jan Evert Keman
hebben hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld. Zij vragen GS een standpunt
in te nemen over een totaalverbod op uitbreiding van de intensieve veehouderij in te stellen. Daarbij

gaat het niet alleen om een verbod op de bouw van nieuwe stallen, maar zou ook uitbreiding van
bestaande bouw moeten worden tegengegaan".

Vragen:

Met spoed zou ik van het college van B&W antwoord willen op de volgende vragen:
1. Past het bouwplan Achttienkavelsweg 22 - reg.nr. 2010/0285 binnen de regelgeving en het
ingetekende bouwperceel in het bestemmingsplan "Ter Aar Landelijk gebied" code 97-99-43/29-0805?
2. Zo nee, waarom wordt er afgeweken van het bestemmingsplan?
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