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Hengelo, 17 februari 2016 

 

 

Betreft:  Bouwblokken en megastallen 

 

 

 

Geacht college, 

 

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft in het voorstel ‘Kaders beleid voor 

Omgevingsvisie’ de ambities uitgesproken om de maximale bouwblokgroottes voor intensieve 

veehouderijbedrijven los te laten en het mogelijk te maken om op elke agrarische bedrijfslocatie een 

intensief veehouderijbedrijf te ontwikkelen.  

Het college van GS geeft aan dat de inhoud van dit voorstel goed besproken is met alle betrokkenen 

in zogenaamde spiegelsessies en regiobijeenkomsten.  

 

We hebben hierbij de volgende vragen: 

 

1. Bent u, met de PvdA, van mening dat dit voorstel een open uitnodiging is voor de komst van 

ongewenste megastallen in onze gemeente en maakt u zich hier zorgen over? 

 

2. Bent u betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze ruimtelijke kaders voor de intensieve 

veehouderij? 

Zo ja, op welke manier, wat was hier uw inbreng in en herkent u uw inbreng in het uiteindelijke 

voorstel? Zo nee, hoe kijkt u hier tegenaan? 

 

3. Bent u van mening dat de belangen van onze gemeente voldoende zijn meegewogen in de 

ontwikkeling van bovenstaande kaders en kunt u dat toelichten?  

 

4. Hoeveel agrarische bedrijfslocaties zijn er in onze gemeente en op hoeveel van deze locaties 

bevindt zich daadwerkelijk een actief agrarisch bedrijf met een omvang van minimaal 10 

NGE? En op hoeveel locaties is sprake van een reëel agrarisch bedrijf van minimaal 40 NGE? 

 

5. Bent u bereidt om de bestemming aan te passen of een beperking in het bestemmingsplan 

op te nemen zodat het onmogelijk wordt een megabedrijf te bouwen: 

• Op agrarische bedrijfslocaties waar zich geen actief agrarisch bedrijf bevindt en/of 

• Op agrarische bedrijfslocaties waar een hobbymatig agrarisch bedrijf (minder dan 10 

NGE) wordt uitgeoefend en/of 

• Op agrarische locaties waar enkel kleinschalige agrarische activiteiten (10-40 NGE), 

plaatsvinden en/of  

• Op alle agrarische bedrijfslocaties? 

Waarom wel of waarom niet? 



 

6. Het college van GS geeft in haar voorstel aan te willen sturen op kwaliteit. Is het voor u 

duidelijk wat het college van GS hier concreet mee bedoelt? Welke kwaliteitseisen zijn bij u 

bekend en heeft u voldoende instrumenten om deze kwaliteit te garanderen? 

 

7. Bent u bereid om op korte termijn contact op te nemen met het college van GS om onze 

zorgen over deze voorstellen over te brengen en het college van GS te verzoeken om deze 

voorstellen zo snel mogelijk van tafel te halen? Waarom wel of waarom niet? 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

 

Imdat Yikilmaz 

Gemeenteraadslid 


