MEMO
AAN

:

Commissie Ruimte

VAN

:

Wethouder Martens

DATUM

:

11 september 2012

BETREFT

:

Afwaartse beweging (toezegging 10-04-’12)

N.a.v. besluitenlijst RO-A-5, week 13: tussenevaluatie en vooruitblik 2012 Afwaartse beweging (IDOP
Heusden)
De reconstructie was bedoeld om de problematiek rond de intensieve veehouderij op een
samenhangende manier aan te pakken. Er wordt gestreefd naar een scheiding van intensieve
veehouderijen en daarmee conflicterende functies en naar ruimtelijke concentratie van de intensieve
veehouderij op duurzame locaties met toekomstperspectief.
Tevens wordt er naar gestreefd om de intensieve veehouderij tijdens de looptijd van het
reconstructieplan zich zo te laten ontwikkelen dat zo veel mogelijk bedrijven op gewenste locaties en
zo min mogelijk bedrijven dicht bij natuurkernen en woongebieden komen te liggen. De intensieve
veehouderij beweegt zich afwaarts van kwetsbare functies als natuur en wonen. Het voordeel voor
natuur en landschap is vermindering van de ammoniakdepositie in de directe omgeving van het
natuurgebied. Het voordeel van wonen is vermindering van het aantal geurgehinderden en toename
van geschikte woningbouwmogelijkheden.
In Asten zijn 64 bedrijven met een intensieve veehouderijtak gelegen in stedelijk gebied,
extensivering overig, extensivering natuur of verwevingsgebied binnen een zone van 250 meter
rondom WAV (Wet Ammoniak en veehouderij)- gebieden. Deze bedrijven zijn in 2010 door de
Provincie geselecteerd uit het BVB-bestand (provinciale Bedrijven en Vergunningen Bestand).
Hierbij zijn zowel de intensieve veehouderijen geselecteerd als de veehouderijen met een intensieve
veetak. Van deze 64 bedrijven zijn er 39 een varkens- of pluimveebedrijf en 25 bedrijven hebben een
intensieve tak zoals geiten, vleesvee, schapen enz.
Zoals gezegd de intensieve veehouderij beweegt zich afwaarts van kwetsbare functies als natuur en
wonen. Het streven is er op gericht om de intensieve veehouderij zich zo te laten ontwikkelen dat zo
veel mogelijk bedrijven op de gewenste locaties en zo min mogelijk bedrijven dicht bij natuurkernen
en woongebieden komen te liggen.
Van de 64 door de provincie geselecteerde bedrijven die onder de Afwaartse beweging vallen zijn er
vooralsnog 22 over die nog actief zijn, als zodanig bestemd zijn en beschikken over een geldige
vergunning.
De overige 42 bedrijven kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën:
bedrijven die niet meer actief zijn
bedrijven die gaan stoppen na 2013
bedrijven die geen IV-tak meer hebben en ook geen IV-bestemming
bedrijven waarvan de bestemming nog gewijzigd moet worden
bedrijven waarvan de procedure tot intrekking van de vergunning nog gestart moet worden
Tenslotte. Tot op heden is ca. 17% van de vergunningen van het eerder genoemde BVB-bestand
ingetrokken.
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