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VOORWOORD
Deze scriptie vormt de afsluiting van de masteropleiding Planologie aan de Universiteit
Utrecht. In de zoektocht naar een interessant en actueel onderwerp om mijn
masteropleiding mee af te sluiten ben ik terecht gekomen bij de Provincie Gelderland, waar
ik mij afgelopen zomer bezig heb gehouden met een onderzoek naar de mogelijkheden die
ontwikkelingsgerichte planologie biedt om te komen tot verduurzaming van de intensieve
veehouderij. Hoewel niet erg voor de hand liggend, bleek het een zeer actueel, verassend en
relevant onderwerp. Tijdens het onderzoek heb ik, mede dankzij de vele gesprekken die ik in
het kader van dit onderzoek heb gevoerd, veel geleerd en ook nieuwe inzichten opgedaan
met betrekking tot de toepassingsmogelijkheden van ruimtelijk beleid. Voor hun bijdrage
aan het onderzoek wil ik dan ook mijn dank uitspreken aan alle personen die hebben
bijgedragen aan de totstandkoming van deze scriptie.
Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan Fons Goselink voor zijn bijdrage als
stagebegeleider namens de Provincie Gelderland. Door zijn grote vakinhoudelijke kennis
heeft hij me gedurende de stage bij de Provincie Gelderland goed kunnen bijstaan als ik
verlegen zat om een verhelderende visie op enkele prangende vraagstukken. Zijn immer
goede humeur, hulpvaardige houding en zijn humor hebben er aan bijgedragen dat ik een
half jaar met veel plezier stage heb gelopen bij de Provincie Gelderland. Naast Fons wil ik
dan ook alle andere tijdelijke collega’s op het provinciehuis bedanken voor deze leuke tijd,
waarin ik achter de schermen bij de provincie mee heb mogen kijken en werken.
Tevens wil ik mijn dank uitspreken aan Stan Geertmans voor zijn bijdrage als
scriptiebegeleider namens Universiteit Utrecht. Ten slotte wil ik de respondenten bedanken
welke mij, namens verschillende organisaties, te woord hebben gestaan in de interviews en
mij op die manier van resultaten hebben voorzien voor dit onderzoek: Gerard ter Hart
(Provincie Noord-Brabant), Hans Caubo (Provincie Limburg), Franz Kluitmans (Provincie
Utrecht), Gerrit Valkeman (Provincie Overijssel), Ralph Frins en Wendy Boland (Provincie
Gelderland), Gerard Boonenkamp (Gemeente Peel en Maas), Jan Wesseldijk (Gemeente
Voorst), Geert Butz (Gemeente Ede), Hans Jolink (Dienst Landelijk Gebied) en Volkert Vintges
(Gelderse Natuur- en Milieu Federatie).

Lennaart Lamers
Utrecht, 2014
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SAMENVATTING
In een poging om milieuproblematiek, geurhinder, landschappelijke inpassingsproblemen en
maatschappelijke onrust over dierwelzijn en volksgezondheid in de intensieve veehouderij te
verminderen zoeken verschillende reconstructieprovincies naar mogelijkheden om de sector
door middel van provinciaal ruimtelijk beleid in een meer duurzame richting te sturen.
Daarbij wordt door meerdere provincies gekeken naar de mogelijkheden van
ontwikkelingsgerichte planologische benaderingen om ruimtelijke ontwikkelingen te sturen.
De onderzoeksvraag in het onderzoek luidt daarom als volgt:
Op welke wijze kan ontwikkelingsgerichte planologie bijdragen aan verduurzaming van
de intensieve veehouderij en wat betekent een omslag naar ontwikkelingsgerichte
planologie voor de werkwijze van lagere overheden?
Sinds begin jaren ’90 is de ontwikkelingsgerichte planologie in opkomst in de stedelijke
planologie als tegenreactie op de meer restrictieve toelatingsplanologie. In plaats van een
‘nee, tenzij’ principe en het vooraf inkaderen van wat mogelijk is op welke plek, wordt bij
ontwikkelingsgerichte planologie gewerkt met een ‘ja, mits’ principe waarbij ruimtelijke
ontwikkeling wordt gestimuleerd wanneer deze bijdraagt aan het behalen van gezamenlijke
doelen. Ontwikkelingsgerichte planologie is onder te verdelen in twee hoofdrichtingen:
ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie. Ontwikkelingsplanologie wordt daarbij
hoofdzakelijk gekenmerkt door risicodragende participatie en een initiërende rol van
overheden. Daarbij wordt het initiatief overgelaten aan marktpartijen en nemen overheden
een uitnodigende, stimulerende en faciliterende rol aan zonder risicodragende participatie
in de ruimtelijke ontwikkeling.
Uit de analyse van provinciale benaderingen in ruimtelijk veehouderijbeleid blijkt dat de
onderzochte reconstructieprovincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Utrecht en
Overijssel voor verschillende sturingsrichtingen hebben gekozen om verduurzaming van de
intensieve veehouderij te bereiken. Hoewel elementen uit ontwikkelingsgerichte planologie
terugkomen in het provinciaal ruimtelijk veehouderijbeleid, met name in de Limburgse
benadering, kiezen de meeste provincies voor regulering in nieuw ruimtelijk beleid voor de
intensieve veehouderij. Drie van de vijf provincies reguleren zelfs meer dan voorheen en
proberen ook niet-ruimtelijke aspecten, zoals dierwelzijn, volksgezondheid en milieu, te
sturen door middel van ruimtelijk beleid om verduurzaming van de sector te bereiken. De
extra regulering en de terughoudendheid om ruimte en flexibiliteit te creëren voor de sector
komt hoofdzakelijk voort uit angst voor excessen en ongewenste situaties. Gezien de risico’s
die gepaard gaan met intensieve veehouderijen op de aspecten volksgezondheid,
diergezondheid, milieu en de maatschappelijke onrust over de intensieve veehouderij
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kunnen zij zich geen fouten veroorloven. De maatschappij vraagt bescherming van de
overheid op die punten en accepteert het niet als het mis gaat.
Uit de analyse blijkt eveneens dat de mogelijkheden om niet-ruimtelijke aspecten te sturen
door middel van ruimtelijk beleid zeer beperkt zijn. In ruimtelijk beleid kunnen enkel regels
opgenomen worden ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, de mogelijkheid om
regels zonder ruimtelijke relevantie (bijvoorbeeld in de vorm van een afstandsnorm) op te
nemen in ruimtelijk beleid blijkt juridisch zeer discutabel. De wetgeving voor ruimtelijke
ordening biedt daardoor slechts beperkte mogelijkheden voor het sturen op verduurzaming
van de intensieve veehouderij. De discussie over ruimtelijk beleid voor de intensieve
veehouderij richt zich daarom sterk op de mogelijkheden die provincies hebben om, via
ruimtelijk beleid, niet-ruimtelijke eisen te stellen aan de intensieve veehouderij. Het blijkt
dat gemeenten het sterkst staan wanneer zij ontwikkelingen juist niet voorzien in het
bestemmingsplan of wanneer bestaande ruimte wordt ingetrokken. Bij een wijziging van het
bestemmingsplan hebben gemeenten immers de beste onderhandelingspositie.
Ondanks gesprekken met juristen en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij het
opstellen van ruimtelijk veehouderijbeleid bij verschillende provincies, blijft onduidelijkheid
bestaan over de precieze juridische mogelijkheden die ruimtelijke wetgeving in bepaalde
situaties biedt om niet-ruimtelijke eisen op te nemen in ruimtelijke plannen. Nader
onderzoek zal moeten uitwijzen welke mogelijkheden ruimtelijk beleid precies biedt om te
sturen op niet-ruimtelijke aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dat onderzoek hoeft niet
enkel gericht te zijn op niet-ruimtelijke eisen voor de intensieve veehouderij, het kan breder
getrokken worden. Het is immers niet ondenkbaar dat met betrekking tot andere sectoren in
de toekomst dezelfde vragen gesteld worden.
Zelfs wanneer het lukt om in ruimtelijk beleid (niet-ruimtelijke) duurzaamheidseisen te
stellen, brengt sturen door middel van ruimtelijk beleid het nadeel met zich mee dat enkel
bedrijven bereikt worden die ruimtelijke ontwikkelingsplannen hebben. Bedrijven die hun
bedrijfsactiviteiten binnen het bestaande bebouwingsoppervlak verder kunnen ontwikkelen
blijven van deze eisen gevrijwaard; ruimtelijk beleid kan deze bedrijven niet bereiken. Om
deze bedrijven te bereiken zullen overheden zich tot andere middelen moeten wenden,
bijvoorbeeld door afspraken te maken over duurzaamheidseisen met ketenpartijen. De
eindconclusie van het onderzoek is dan ook dat de mogelijkheden van de ruimtelijke
ordening als facetbeleid in zijn geheel om te komen tot verduurzaming van de intensieve
veehouderij zeer beperkt zijn. Het hanteren van een bepaalde benadering in ruimtelijk
beleid zoals ontwikkelingsgerichte planologie of toelatingsplanologie, heeft weinig invloed
op de mogelijkheden die dat beleid biedt.
Ten slotte komt in het onderzoek de vraag boven of de ruimtelijke ordening wel het
geëigende instrument is om niet-ruimtelijke aspecten te sturen. Het is bij een gebrek aan
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landelijke wetgeving dat provincies zich wenden tot de ruimtelijke ordening om op
provinciaal niveau deze ontwikkelingen te sturen. Door verschillende provinciale
benaderingen ontstaat een grote provinciale differentiatie in de duurzaamheidseisen die aan
intensieve veehouderijen gesteld worden waardoor ongelijke concurrentie kan ontstaan. Het
gebruik van geëigende instrumenten in de vorm van sectorale afspraken en landelijke of
Europese wetgeving verdient daarom de voorkeur voor het sturen van verduurzaming van
de intensieve veehouderij.
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1. INLEIDING
1.1 AANLEIDING

De intensieve veehouderij in Nederland kampt op dit moment met verschillende problemen,
waaronder geurhinder, milieuproblemen, slechte landschappelijke inpassing en
maatschappelijke onrust over dierwelzijn en volksgezondheid. In een poging om deze
problemen aan te pakken zoeken verschillende provincies naar mogelijkheden om, onder
meer door middel van ruimtelijk beleid, de sector in een meer duurzame richting te sturen.
Eén van die provincies is de provincie Gelderland. Dit onderzoek komt voort uit een stage bij
de provincie Gelderland en richt zich op de mogelijkheden die provincies hebben om door
middel van ruimtelijk beleid, en een ontwikkelingsgerichte planologische benadering in het
bijzonder, te komen tot verduurzaming van de intensieve veehouderij.
1.2 CONTEXT

Om het hoofd boven water te houden in een internationale concurrentiestrijd zijn boeren
gedwongen om tegen een steeds lagere prijs steeds meer te produceren, waardoor
bedrijven in de intensieve veehouderij in de afgelopen decennia steeds groter zijn
geworden, zowel in ruimtelijke zin als in de aantallen vee per bedrijf. De druk om steeds
meer te produceren tegen een steeds lagere kostprijs is de motor achter het proces van
toenemende intensivering, specialisatie en schaalvergroting dat de ontwikkeling van de
intensieve veehouderijsector al jaren kenmerkt.
De almaar toenemende intensivering en schaalvergroting brengen echter niet alleen een
lage kostprijs en een groeiend productievolume met zich mee, maar ook problemen op het
gebied van dierwelzijn, volksgezondheid, milieu en ruimtelijke inpassing. Om deze effecten
meer integraal te benaderen is in 2002 de Reconstructiewet ingevoerd. De Reconstructiewet
maakt het mogelijk om intensieve veehouderij dicht bij natuurgebieden of woonkernen, de
extensiveringsgebieden, te verplaatsen naar landbouwontwikkelingsgebieden, waar ruimte
wordt gecreëerd voor nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij. Tevens
worden als tussenvorm verwevingsgebieden aangewezen, waarin ruimte is voor beperkte
uitbreiding van bestaande intensieve veehouderij evenals andere functies zoals wonen en
recreatie.
Hoewel het reconstructiebeleid op veel plaatsen leidt tot verbetering van emissies rond
natuurgebieden en vermindering van geurhinder in woonkernen, leidt het ook tot
toenemende overlast voor bewoners in gebieden waar uitbreiding en nieuwvestiging van
intensieve veehouderij plaatsvindt. In combinatie met toenemende maatschappelijke onrust
over dierwelzijn en volksgezondheid met betrekking tot de intensieve veehouderij leidt dit
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tot verzet tegen uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. De
vergunningverlening voor uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehouderijen
verloopt daardoor moeilijk. Lange procedures tot aan de Raad van State en bezwaren van
burgers en protestgroepen leiden tot vertraging en onvrede bij zowel burger als
ondernemer. Wanneer een bedrijf uiteindelijk toch een vergunning krijgt dan is de relatie
met de omgeving vaak ernstig verstoord. In het geval de vergunning niet wordt verleend is
er geen ontwikkelingsruimte, ook niet in een duurzame richting (Os et al, 2013, p.11).
In een poging om de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij te reguleren en overlast te
verminderen is er in de afgelopen jaren in toevoeging op het bestaande ruimtelijke beleid
aanvullende wet- en regelgeving ontwikkeld waaraan een vergunningaanvraag tot
uitbreiding of nieuwvestiging van een bedrijf wordt getoetst. De aanvullende wet- en
regelgeving op het gebied van geurhinder, geluidsoverlast, fijnstofemissies en
ammoniakdeposities heeft echter niet kunnen voorkomen dat aan de ene kant het verzet
van burgers en het aantal juridische procedures tegen uitbreiding en nieuwvestiging van
intensieve veehouderijen toeneemt, terwijl aan de andere kant het maatschappelijk
draagvlak afneemt en het imago van de sector verslechtert (Rli, 2013).
Met het oog op de recente focus van de maatschappelijke onrust op de
volksgezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij, mede veroorzaakt door de
ervaringen met de Q-koorts uitbraak, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport de Gezondheidsraad om advies gevraagd. Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe
gezondheidsrisico’s van wonen in de buurt van veehouderijen beoordeeld kunnen worden
en of het nuttig en noodzakelijk is om minimumafstanden tussen veehouderijen en
woongebieden te hanteren. In haar advies concludeert de Gezondheidsraad dat hoewel er
aanwijzingen zijn dat wonen in de buurt van veehouderijen gezondheidsrisico’s met zich
mee kan brengen, de wetenschappelijke kennis ontoereikend is om een onderbouwde norm
vast te stellen voor een veilige minimumafstand tussen veehouderijen en woningen
(Gezondheidsraad, 2012).
Er is echter wel een duidelijke samenhang tussen risicoperceptie en geurhinder. Geurhinder
wordt door omwonenden in verband gebracht met gezondheidsklachten. Om tegemoet te
komen aan de ongerustheid van de omwonenden adviseert de Gezondheidsraad gemeenten
om samen met GGD en belanghebbenden lokaal beleid te ontwikkelen op dit gebied, “[…]
juist omdat lokale omstandigheden kunnen variëren” (Gezondheidsraad, 2012, p.11).
Daarnaast is het belangrijk om de emissie van deeltjes uit de stallen terug te dringen. De
commissie oordeelt echter dat ondanks het aanwenden van technieken als luchtwassers en
het hanteren van minimumafstanden “[…] blijvende aandacht nodig is voor nieuwe vormen
van bedrijfsvoering en bedrijfshygiëne en voor verduurzaming van de veehouderijsector als
geheel” (Gezondheidsraad, 2012, p.12). Er is behoefte aan meer transparantie, een helder
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beoordelingskader en meer aandacht voor duurzaamheid bij de ontwikkeling van de
intensieve veehouderij.
De behoefte aan duurzaamheid bij de ontwikkeling van de intensieve veehouderij wordt
ondersteund door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). In haar publicatie
‘Ruimte voor duurzame landbouw’ (Rli, 2013) concludeert de raad dat een verdere en
snellere verduurzaming noodzakelijk is in de intensieve veehouderij om tegemoet te komen
aan maatschappelijke weerstand op het vlak van volksgezondheid, ethiek en dierwelzijn.
Maatschappelijk aannemelijk maken dat de wijze van productie diervriendelijk en gezond
kan plaatsvinden is daarbij het belangrijkste aspect voor de sector. Om dat te bereiken
moeten partijen die de zorgen van burgers kunnen verwoorden in een vroeg stadium van
ontwikkeling worden betrokken in het proces, “zodat de aandacht niet alleen is gericht op
technische ontwerpeisen, maar ook op de ethische kwesties, institutionele inbedding en
kwaliteitsborging in de hele keten” (Rli, 2013, p.21).
1.2.1 NIEUW PROVINCIAAL BELEID

Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat met name provinciale overheden in
toenemende mate bezig zijn met de vraag hoe het ruimtelijk beleid met betrekking tot de
intensieve veehouderij in de toekomst beter vormgegeven kan worden. Aan de ene kant
hebben zij te maken met de vraag van ondernemers om ontwikkelingsruimte voor de
verdere uitbreiding van hun bedrijf, aan de andere kant hebben zij te maken met
maatschappelijke zorgen over dierwelzijn, milieu, volksgezondheid en ruimtelijke inpassing.
Provincies vragen zich af op welke manier zij door middel van nieuw ruimtelijk beleid
ondernemers ontwikkelingsruimte kunnen bieden voor de uitbreiding van hun bedrijf en
tegelijkertijd kunnen sturen op een verduurzaming van de intensieve veehouderij en een
vermindering van overlast voor de omgeving. In de zoektocht naar een antwoord op die
vraag hebben de verschillende provincies variërende sturingsrichtingen gekozen voor het
bereiken van verduurzaming van de intensieve veehouderij: stimuleren, reguleren of sturing
vanuit de keten door sectorale afspraken.
De provincie Overijssel is in 2009 begonnen met de implementatie van nieuw beleid waarbij
met name is ingezet op het verbeteren van de landschappelijke inpassing van nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, waaronder (intensieve) veehouderijen.
Overijssel heeft daarbij sterk ingezet op regulering van nieuwe ontwikkelingen door het
stellen van extra eisen op het gebied van landschappelijke inpassing op basis van een
provinciedekkende gebiedskenmerkencatalogus (Valkeman, 2013).
De provincie Noord-Brabant gaat in de structuurvisie, die naar verwachting begin 2014 van
kracht wordt, een stap verder. Zij kiest in haar nieuwe provinciale structuurvisie voor een
combinatie van regulering en sectorale afspraken. Nieuwe ontwikkelingen worden volgens
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die plannen getoetst aan een duurzaamheidmaatlat die wordt opgenomen in de
Verordening ruimte. In de duurzaamheidmaatlat zijn criteria opgenomen waaraan de nieuwe
ontwikkeling moet voldoen. Dat houdt in dat een bedrijf niet enkel moet voldoen aan de
wettelijk gestelde eisen op het gebied van geurhinder, milieu, volksgezondheid, dierwelzijn
en landschappelijke inpassing, maar tevens op één of meer van deze gebieden een extra
investering moet doen om in aanmerking te komen voor een vergunning. Een dergelijke
bovenwettelijke kwaliteitsbijdrage moet leiden tot een verduurzaming van de landbouw,
waardoor de negatieve effecten van de intensieve veehouderij afnemen en overlast voor de
omgeving wordt beperkt. In aanvulling daarop heeft de provincie Noord-Brabant afspraken
gemaakt met de verschillende ketenpartijen over de transitie naar een duurzame
(intensieve) veehouderij.
Net als de provincie Noord-Brabant zijn ook de provincies Utrecht en Gelderland
voornemens tot het invoeren van extra kwaliteitsbijdragen op het gebied van milieu,
volksgezondheid, dierwelzijn en landschappelijke inpassing bij ruimtelijke ontwikkelingen
van (intensieve) veehouderijen (Provincie Utrecht, 2013; Provincie Gelderland, 2013a). In
tegenstelling tot het plan van de provincie Noord-Brabant zetten de provincies Utrecht en
Gelderland echter niet in op een kwantitatief puntensysteem met strak gereguleerde
duurzaamheidscriteria, maar op een meer kwalitatief systeem. Zowel de provincie Utrecht
als de provincie Gelderland hebben geen verdere uitwerking van de extra eisen opgenomen
in de visie of verordening (Provincie Gelderland; 2013a, Kluitmans, 2013). De provincie
Gelderland heeft naast de extra kwaliteitseisen ook een lokale dialoog opgenomen in haar
concept-omgevingsvisie (Provincie Gelderland, 2013a). De provincie Limburg kiest voor
beleid dat hoofdzakelijk is gericht op stimuleren en minder op reguleren. Zij zet in op het
stimuleren van een lokale dialoog, extra kwaliteitsbijdragen en innovatie bij ruimtelijke
ontwikkelingen in de (intensieve) veehouderij om haar doelen met betrekking tot de
verduurzaming van de (intensieve) veehouderij te bereiken.
1.2.2 ONTWIKKELINGSGERICHTE PLANOLOGIE

In de stedelijke planologische praktijk is al sinds eind jaren ‘90 een verschuiving
waarneembaar van toelatingsplanologie naar meer ontwikkelingsgerichte planologische
benaderingen, waarbij in de wetenschappelijke literatuur een onderscheid gemaakt wordt
tussen ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie (Rooy, 2011, Dankert & Tijs, 2004).
In plaats van het toetsen van vergunningaanvragen aan sectorale bepalingen, stellen
overheden bij een ontwikkelingsgerichte planologische benadering voorwaarden
waarbinnen maatschappelijke initiatieven van zowel overheden als private partijen kunnen
worden ontwikkeld. Het resultaat is niet van te voren vastgesteld, maar komt voort uit het
proces (Os et al, 2013).
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De meer ontwikkelingsgerichte planologische benaderingen zijn een reactie op de trage
realisatie van ruimtelijke plannen bij het gebruik van toelatingsplanologie (Rli, 2011b). Het
strak inkaderen van wat op welke plek ontwikkeld mag worden belemmert de realisatie van
ruimtelijke ambities. In de praktijk is dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van de
uitzonderingsmogelijkheid in de WRO, artikel 19. Ontwikkelingen kunnen op die manier
eenvoudiger worden gerealiseerd. Dit resulteert echter in een lappendeken van zogenaamde
postzegelplannen (Rooy, 2011). Ontwikkelingsgerichte planologie moet daar verandering in
brengen en initiatieven van zowel overheden als private partijen faciliteren. De rol van
overheden in gebiedsontwikkelingen verschuift van reguleren en toetsen naar uitnodigen en
faciliteren.
Hoewel de termen ontwikkelingsgerichte planologie en uitnodigingsplanologie in de
beleidsvoornemens van de verschillende provincies worden genoemd, wordt in diezelfde
documenten verder weinig aandacht besteed aan wat beide termen in de praktijk concreet
betekenen. Daarnaast is er nog weinig onderzoek gedaan naar de toepassing, mogelijkheden
en handelingswijzen van ontwikkelingsgerichte planologie met betrekking tot ruimtelijke
ontwikkelingen in de intensieve veehouderij.
1.3 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN

Uit het voorgaande zijn twee belangrijke ontwikkelingen af te leiden: enerzijds heeft de
ondernemer behoefte aan ontwikkelingsruimte om te kunnen blijven concurreren in een
sector die gekenmerkt wordt door verdergaande schaalvergroting en specialisatie,
anderzijds wenst de maatschappij verduurzaming van de sector zodat deze voldoet aan
veranderende maatschappelijke eisen op het gebied van dierwelzijn, volksgezondheid,
milieu en landschappelijke inpassing. Huidig overheidsbeleid is niet toereikend om de
ontwikkelingen het hoofd te bieden. Er is behoefte aan nieuw beleid dat deze
ontwikkelingen integraal benaderd, ontwikkelingsruimte biedt aan ondernemers en
bijdraagt aan verduurzaming van de sector. Tegelijkertijd wordt een veranderende rol van de
overheid in gebiedsontwikkelingsprocessen waargenomen. Ontwikkelingsgerichte planologie
is het nieuwe adagium in plaats van de traditionele toelatingsplanologie. Welke
mogelijkheden biedt dit met betrekking tot de gewenste verduurzaming van de intensieve
veehouderij? En wat moeten lagere overheden aan hun werkwijze veranderen om een
dergelijke omslag naar ontwikkelingsgerichte planologie te maken? Deze probleemstelling
leidt tot het volgende onderzoeksdoel:
Het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die ontwikkelingsgerichte planologie
biedt om te komen tot verduurzaming van de intensieve veehouderij en wat een
omslag naar ontwikkelingsgerichte planologie betekent voor de werkwijze van lagere
overheden.
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Om de doelstelling onderzoekbaar te maken is het noodzakelijk om hoofd- en deelvragen te
formuleren. Op basis van de doelstelling en de afbakening van het onderzoek is de
hoofdvraag als volgt geformuleerd:
Op welke wijze kan ontwikkelingsgerichte planologie bijdragen aan verduurzaming van
de intensieve veehouderij en wat betekent een omslag naar ontwikkelingsgerichte
planologie voor de werkwijze van lagere overheden?
Om de hoofdvraag te beantwoorden is deze verder uitgewerkt in de volgende deelvragen:
1. Wat is ontwikkelingsgerichte planologie
2. Wat wordt verstaan onder verduurzaming van de intensieve veehouderij?
3. Wat betekent een omslag naar ontwikkelingsgerichte planologie voor de werkwijze
van lagere overheden?
De eerste deelvraag dient om de literatuur met betrekking tot ontwikkelingsgerichte
planologie en de daarin te onderscheiden theorieën en planologische paradigma’s in beeld
te brengen. De tweede deelvraag dient om een duidelijke definitie van verduurzaming te
verschaffen. Duurzaamheid is een veelvuldig gebruikte term, niet alleen met betrekking tot
de (intensieve) veehouderij, maar een eenduidige definitie ontbreekt veelal. Een antwoord
op deze tweede deelvraag verschaft een duidelijke definitie van duurzaamheid die helpt de
centrale onderzoeksvraag te beantwoorden. De derde deelvraag gaat in op de aspecten die
gemeenten en provincies moeten veranderen in hun werkwijze en beleid om een
ontwikkelingsgerichte planologische benadering succesvol in de praktijk te kunnen brengen.
De combinatie van antwoorden op deze deelvragen draagt uiteindelijk bij aan de
beantwoording van de hoofdvraag. In de volgende paragraaf is opgenomen hoe dit
onderzoeksverslag is opgebouwd om te komen tot beantwoording van de hoofdvraag en
deelvragen.
1.4 LEESWIJZER

Het onderzoeksverslag bestaat uit zeven hoofdstukken waarin de context, theorie,
onderzoeksmethoden, empirie en conclusies behandeld worden (figuur 1.1). Het volgende
hoofdstuk, hoofdstuk 2, vormt het theoretisch kader voor het onderzoek. In dit hoofdstuk is
een literatuurstudie opgenomen naar de context en ontwikkeling van ontwikkelingsgerichte
planologie. Ontwikkelingsgerichte planologie wordt in de literatuurstudie opgesplitst in twee
vormen: ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie. Op basis van de literatuurstudie
worden verwachtingen uitgesproken met betrekking tot de gestelde hoofd- en deelvragen.
Vervolgens staan in hoofdstuk 3 de gebruikte onderzoeksmethoden en operationalisering
centraal. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet van het onderzoek in de vorm van vijf
casestudies naar de provinciale benaderingen in ruimtelijk beleid voor de intensieve
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veehouderij in de vijf reconstructieprovincies. Tevens wordt in hoofdstuk 3 verder ingegaan
op de methoden waarop de data zijn verzameld en verwerkt en de operationalisering van
belangrijke begrippen in dit onderzoek centraal staan.
Figuur 1.1: Opbouw van het onderzoeksverslag
Onderdeel:
Hoofdstuk:
Theoretisch
kader

Empirie

Informatiebronnen:

1. Inleiding
2. Ontwikkelingsgerichte planologie Literatuurstudie
3. Methodologie en
operationalisering
4. Benaderingen in provinciaal
ruimtelijk veehouderijbeleid
5. Dilemma’s bij de totstandkoming
van provinciaal ruimtelijk
veehouderijbeleid
6. Conclusie en aanbevelingen

Interviews (waar nodig
aangevuld met schriftelijke
bronnen)

In hoofdstuk 4 worden op basis van de afgenomen interviews de benaderingen in ruimtelijk
veehouderijbeleid in de vijf reconstructieprovincies uiteengezet. In hoofdstuk 5 wordt
vervolgens ingegaan op de belangrijkste thema’s waarop de benaderingen van elkaar
verschillen en welke keuzes aan die verschillen ten grondslag liggen. Na deze analyse van de
resultaten volgen in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen, waarin een antwoord
wordt gegeven op de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek op basis van de theoretische
verwachtingen uit hoofdstuk 2 en de analyse van empirische resultaten uit hoofdstuk 4 en 5.
Uit deze koppeling volgen enkele aanbevelingen en ten slotte wordt er gereflecteerd op het
verloop van het onderzoek.
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2. ONTWIKKELINGSGERICHTE
PLANOLOGIE
2.1 INLEIDING

In de planologische praktijk is sinds eind jaren ‘90 een verschuiving waarneembaar van
toelatingsplanologie naar meer ontwikkelingsgerichte planologische benaderingen, waarbij
in de wetenschappelijke literatuur een onderscheid gemaakt wordt tussen
ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie (Rooy, 2011; Dankert & Tijs, 2004). In
plaats van het toetsen van vergunningaanvragen aan sectorale bepalingen, stellen
overheden bij een ontwikkelingsgerichte planologische benadering voorwaarden
waarbinnen maatschappelijke initiatieven van zowel overheden als particulieren kunnen
worden ontwikkeld. Het resultaat is niet van te voren vastgesteld, maar komt voort uit het
proces (Os et al, 2013). Hoewel de achtergrond van ontwikkelingsgerichte planologie in de
stedelijke gebiedsontwikkeling ver af staat van de problemen in de intensieve veehouderij
die de aanleiding vormen voor dit onderzoek, biedt ontwikkelingsgerichte planologie
vernieuwende strategieën, sturingsmogelijkheden, werkwijzen en handelingsperspectieven
voor overheden die te maken hebben met dergelijke problemen. Huidig beleid slaagt er niet
in om ruimte te bieden aan de intensieve veehouderij en tegelijkertijd tegemoet te komen
aan steeds hoger wordende maatschappelijke eisen ten aanzien van de intensieve
veehouderij. Het is daarom de moeite waard om te verkennen of ontwikkelingsgerichte
planologie door middel van nieuwe benaderingen van ruimtelijke ordeningspolitiek mogelijk
een bijdrage kan leveren aan de opgave tot verduurzaming van de intensieve veehouderij.
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag wat ontwikkelingsgerichte planologie
is. In de volgende paragraaf wordt allereerst ingegaan op de context en achtergrond van
toetsingsplanologie, ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie. Vervolgens wordt in
paragraaf 3.3 en 3.4 ingegaan op wat ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie
concreet inhouden. In paragraaf 3.5 wordt vervolgens de keuze van overheden voor een
bepaalde planologische benadering behandeld. In paragraaf 3.6 vindt vervolgens een analyse
plaats van de beide planologische benaderingen en de strategiekeuze van overheden. Ten
slotte worden op basis van de in dit hoofdstuk behandelde theorie in paragraaf 3.7
conclusies en verwachtingen opgesteld met betrekking tot het onderzoek.
2.2 VAN TOELATINGSPLANOLOGIE NAAR ONTWIKKELINGSGERICHT WERKEN

Toelatingsplanologie ontstaat in de tweede helft van de twintigste eeuw door een
toenemende wens tot maakbaarheid bij overheden. Bij toelatingsplanologie ontwikkelen
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overheden ruimtelijke plannen waarin zij aangeven welke ontwikkelingen wel en welke
ontwikkelingen niet op een bepaalde locatie mogen plaatsvinden (Dankert & Tijs, 2004).
Initiatiefnemers (particulieren en bedrijven) kunnen op basis van deze plannen ideeën
ontwikkelen en ter toetsing voorleggen en aan verantwoordelijke overheid, meestal de
gemeente. Indien het voorstel past in de planologische visie kan de ontwikkeling binnen de
gestelde voorwaarden worden toegestaan (Rooy, 2011). Die regels worden in de loop van de
tijd steeds stringenter en het aantal neemt toe (Rooy, 2011, Os et al, 2013). In de intensieve
veehouderij gaat het onder meer om regelgeving met betrekking tot geurhinder, dierwelzijn,
ruimtelijke inpassing en natuur en milieu (Os et al, 2013).
In de loop van de jaren ’90 wordt gewerkt aan herziening van het ruimtelijk beleid.
Ruimtelijk beleid door middel van toelatingsplanologie is volgens de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid te passief (WRR, 1998). De Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur vult aan: “Met alleen toelatingsplanologie worden de ruimtelijke ambities niet
of te traag gerealiseerd” (Rli, 2011b, p.1). In de praktijk is dan ook veelvuldig gebruik
gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid in de WRO, artikel 19. Ontwikkelingen kunnen op
die manier eenvoudiger worden gerealiseerd (Rooy, 2011). In reactie op de vraag naar
efficiënter ruimtelijk beleid doet een meer ontwikkelingsgericht ruimtelijk ordeningsbeleid in
de vorm van ontwikkelingsplanologie haar intrede in Nederland (Rooy, 2011).
Ontwikkelingsgericht beleid in de vorm van ontwikkelingsplanologie houdt in dat overheden
een actievere rol aannemen in de ontwikkeling van concrete projecten en gebieden. In
plaats van het afwachten en toetsen van plannen van derden neemt de overheid zelf het
initiatief in de ontwikkeling van concrete projecten. Publiek-private samenwerking is een
belangrijk onderdeel van ontwikkelingsplanologie; overheden, maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven werken samen aan de ontwikkeling van projecten, waarbij de overheid vaak
risicodragend participeert. Bij publiek-private projecten worden de verschillende partijen in
een vroeg stadium in het planproces betrokken (Daamen, 2010; Rooy et al, 2006). In de
praktijk neemt ontwikkelingsplanologie vaak de vorm aan van gebiedsontwikkelingen
(Janssen-Jansen, 2010). Bij gebiedsontwikkeling worden verschillende projecten in een
gebied als gezamenlijke gebiedsopgave opgepakt door de betrokken partijen. Financiering
en uitvoering vinden plaats in een projectenenvelop; projecten worden in samenhang
ontwikkeld waarbij verevening kan plaatsvinden (Daamen, 2010; Dankert & Tijs, 2004).
Ontwikkelingsplanologie wordt eind jaren ’90 aanvankelijk enthousiast ontvangen als
veelbelovend nieuw paradigma, al dan niet in aanvulling op toelatingsplanologie (VROM,
2003; Schwartz & De Roo, 2001; Dankert, 2004). Ruimtelijke ordening in Nederland staat in
die tijd in het kader van optimisme en economische groei. Voldoende vraag naar woningen
en bedrijventerreinen zorgen er voor dat gemeenten steeds vaker als medeontwikkelaar
optreden aan de zijde van projectontwikkelaars, zowel om in de vraag te voorzien als om de
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gemeentelijke begroting aan te vullen (Fontein et al, 2012). In de afgelopen jaren is daar
echter verandering in gekomen. De crisis heeft de gebiedsontwikkeling, de vastgoedsector
en de gemeentelijke grondbedrijven hard geraakt. Door onder meer vraaguitval,
doorlopende rentekosten, lastiger financiering, risicoreductie en discussies over de waarde
van gronden stagneert de voortgang in projecten en staat de samenwerking tussen publieke
en private partijen onder druk. Ten gevolge daarvan lopen veel bestaande
gebiedsontwikkelingen vertraging op, vallen stil of gaan helemaal niet meer door (TU Delft,
2011). Gemeenten krijgen te maken met grote financiële tegenvallers op eerder
winstgevend geachte investeringen (Fontein, 2012).
Als gevolg van de crisis en de financiële tegenvallers bezint de overheid zich op haar
toekomstige rol, de overheid trekt zich terug en laat meer aan de markt over (TU Delft,
2011). Met deze verschuiving verandert de rol van overheden, met name gemeenten, in
gebiedsontwikkeling. De overheid neemt niet langer een ondernemende, risicodragende rol
aan zoals bij ontwikkelingsplanologie, maar een uitnodigende en faciliterende rol. Vandaar
dat deze benadering ook wel uitnodigingsplanologie wordt genoemd. In haar nieuwe rol
stelt de overheid slechts de randvoorwaarden vast en nodigt zij andere partijen uit daar
invulling aan te geven (Rooy, 2011). De overheid staat bij uitnodigingsplanologie meer dan
voorheen open voor initiatieven uit de maatschappij (Rli, 2011a; Denktank SV, 2012). Het is
daarbij belangrijk dat de overheid ook zaken durft los te laten (Fontein et al, 2012).
Uit het voorgaande blijkt dat ontwikkelingsgerichte planologie grofweg onder te verdelen is
in twee nieuwe vormen van planologie: ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie.
Hoewel beide termen niet gemakkelijk te definiëren zijn, het zijn immers containerbegrippen
voor een veelheid aan werkwijzen (Dankert & Tijs, 2004), is met betrekking tot enkele
aspecten
van
de
benaderingen
een
duidelijk
verschil
waarneembaar.
Ontwikkelingsplanologie kenmerkt zich door een proactieve rol van de overheid: het
initiatief voor een ontwikkeling komt in veel gevallen van de overheid, al dan niet in
samenwerking met private partijen. De overheid is betrokken bij de planvorming en veelal
participeert zij risicodragend in de uiteindelijke ontwikkeling; de overheid participeert actief
in de ontwikkeling. Uitnodigingsplanologie kenmerkt zich daarentegen door een
afwachtende en uitnodigende rol van de overheid: het initiatief komt van private partijen, al
dan niet daartoe uitgenodigd door de overheid. Planvorming en realisatie vinden plaats door
private partijen. Mits de ontwikkeling niet ongewenst is wordt deze gefaciliteerd door de
overheid. De overheid neemt geen risicodragende rol aan in de ontwikkeling; de overheid
participeert niet of nauwelijks in de ontwikkeling. Welke benadering, rol en strategie
uiteindelijk gehanteerd worden is veelal afhankelijk van de economische en
maatschappelijke context.
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2.3 KENMERKEN VAN ONTWIKKELINGSPLANOLOGIE

Zoals in de vorige paragraaf is vermeld, is ontwikkelingsplanologie een containerbegrip voor
een veelheid aan werkwijzen. Er is dus ook geen eenduidig antwoord op de vraag wat
ontwikkelingsplanologie concreet inhoudt. Wel bestaat er onder de auteurs, die
ontwikkelingsplanologie beschreven hebben, consensus over enkele belangrijke aspecten
die onderdeel uitmaken van deze benadering (VROM, 2003; Rooy et al, 2004; Dankert & Tijs,
2004; Rooy, 2011; Janssen-Jansen, 2010). Dat houdt in dat, hoewel er enkele duidelijke
aspecten zijn van ontwikkelingsplanologie, niet al deze aspecten in elk project met een
ontwikkelingsplanologische benadering terug te vinden zijn. Wel gaat het in alle gevallen om
ruimtelijk beleid dat op ontwikkeling is gericht (VROM, 2003), er is altijd sprake van een
actieve ontwikkelingsgerichte opstelling van de overheid. Deze actieve ontwikkelingsgerichte
benadering van overheden doet eind jaren ’90 zijn intrede omdat het idee bestaat dat het
tot dan toe gevoerde restrictieve beleid (toelatingsplanologie) niet toereikend is om de grote
opgaven waar Nederland voor staat op tijd te realiseren (VROM, 2003): “Een kwart van de
ruimte van Nederland zal de komende decennia van functie moeten veranderen, terwijl
kennis, competenties en cultuur niet toereikend zijn om dat op een kwalitatief hoogwaardige
wijze te doen” (Rooy et al, 2004, p.1). De WRR stelt dat ruimtelijk beleid veel effectiever is
als de overheid zich actief opstelt door met concrete projecten in bepaalde ontwikkelingen
te interveniëren (WRR, 1998), waarmee zij de kern van ontwikkelingsplanologie omschrijft.
Bij ontwikkelingsplanologie laat de overheid haar afwachtende planvormende rol achter zich
en brengt belangen, partijen en middelen bij elkaar door urgenties te verknopen in een
proces van interactieve planvorming waarbij de partijen een kwaliteitsslag nastreven
(VROM, 2003). Volgens van Rooy et al (2004) spreekt het ministerie van VROM in een
concept van de Nota Ruimte van “Een planologie die de speelruimte van regionale overheden
vergroot en het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties activeert” (Rooy et al, 2004,
p.5).
Door het ministerie van VROM (2003), Rooy et al (2004) en Dankert & Tijs (2004) worden
naast de ontwikkelingsgerichte benadering van overheidswege de volgende kenmerken van
ontwikkelingsplanologie genoemd, welke verderop in deze paragraaf nader worden
toegelicht:





Interactieve planvorming: plannen staan niet vooraf vast maar komen voort uit een
proces waarin zowel overheden als relevante private partijen en maatschappelijke
organisaties betrokken zijn;
Integrale gebiedsontwikkeling: bij ontwikkelingsplanologie gaat het altijd om situaties
waarin projecten op basis van een integrale visie tot uitvoering worden gebracht;
Er is sprake van een gezamenlijk (plan)proces van complementaire partijen: d.w.z. elke
partij doet waar hij/zij goed in is: overheden en maatschappelijke organisaties
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formuleren uitgangspunten en beleidslijnen op strategisch niveau, marktpartijen en
anderen richten zich vooral op de concrete realisatie en inbreng op projectniveau.
Er wordt een kwaliteitsslag nagestreefd;
Financiering en uitvoering in een projectenenvelop: projecten worden in samenhang
ontwikkeld waarbij verevening kan plaatsvinden.

2.3.1 INTERACTIEVE PLANVORMING

Het verloop van het planproces verschilt bij interactieve planvorming sterk van het
traditionele proces bij een restrictief beleid: niet langer wordt door een gemeente of andere
overheid vooraf bepaald wat op een bepaalde locatie als wenselijke functie wordt gezien en
wat niet. Het resultaat staat niet vooraf vast maar volgt uit het proces, waarin naast
overheden ook een belangrijke rol is weggelegd voor private partijen en maatschappelijke
organisaties. Het is van belang dat relevante partijen in een vroeg stadium van het
planproces worden betrokken om het draagvlak te vergroten (VROM, 2003), “Bij
ontwikkelingsplanologie gaat het erom dat verschillende partijen het eens worden over de
ruimtelijke visie en de ruimtelijke investeringen die daarmee te maken hebben” (Dankert &
Tijs, 2004, p.3). In het proces is het daarbij van belang dat er partijen zijn die daadwerkelijk
iets willen bereiken; het plan moet een trekker hebben, “Iemand die er bij wijze van spreken
’s nachts wakker van ligt” (VROM, 2003, p.8). Rooy et al (2004) vullen aan “Als niet alle
betrokken partijen het probleem onderschrijven (het moeten) valt het fundament onder een
ontwikkelingsgericht proces weg” (Rooy et al, 2004, p.6).
Door alle relevante partijen aan tafel uit te nodigen en het samen eens te worden moet de
uitvoering van ruimtelijke plannen versneld kunnen plaatsvinden, onder meer doordat
partijen meer gaan samenwerken en vanuit meerdere belangen redeneren; niet alleen hun
eigen belang maar ook collectieve belangen. De partijen spreken in de beginfase van het
proces over de wederzijdse belangen, eisen en doelen met betrekking tot de ontwikkeling.
Eventuele knelpunten en problemen komen in een vroeg stadium van het proces aan het
licht zodat er tijdig een oplossing gevonden kan worden. Op deze wijze kan een dergelijk
proces tijdswinst opleveren en ontstaat respect en vertrouwen tussen de partijen wat het
project ten goede komt (VROM, 2003; Dankert & Tijs, 2004). “Concrete afspraken worden
vervolgens vastgelegd in convenanten en intentieverklaringen, ook over investeringen, dit
zorgt voor duidelijkheid voor alle partijen” (Dankert & Tijs, 2004, p.5).
Het is van belang om in het proces enkel relevante partijen te betrekken die nodig zijn om
het plan te realiseren. De partijen die aan tafel worden uitgenodigd zijn partijen die
beschikken over beslismacht, kennis, geld, grond of de mogelijkheid om maatschappelijke
steun te mobiliseren(VROM, 2003; Dankert & Tijs, 2004). Deze uiteenlopende mix van
publieke en private partijen is per gebied uniek en is afhankelijk van de belangen en
urgenties die in een bepaald gebied spelen. Steeds opnieuw moet bekeken worden welke
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partij op welk moment betrokken moet worden (VROM, 2003). Het gaat dan onder meer om
overheden die over plannen moeten beslissen, adviseren of die participeren in de
ontwikkeling als medefinancier en private partijen met kennis van de markt die in staat zijn
projecten te realiseren en die investeerders achter zich hebben en maatschappelijke
organisaties met een representatieve achterban (VROM, 2003; Dankert & Tijs, 2004).
“Ontwikkelingsplanologie is geen pure overheidsaangelegenheid of een onderonsje tussen
overheden en private partijen, maar een zaak van overheden, private partijen en
maatschappelijke organisaties samen” (Dankert & Tijs, 2004, p.5). Daarbij valt volgens Rooy
et al (2004) aan te tekenen dat burgers zich steeds minder laten representeren, overheden
zullen daarom in sommige gevallen rechtstreeks met burgers moeten spreken om te weten
wat er leeft. In de huidige praktijk worden individuele burgers echter nog te weinig
betrokken volgens Pleijte (2006), waardoor bij burgers het idee kan ontstaan dat er bij
ontwikkelingsplanologie sprake is van een gesloten organisatiebolwerk van overheden,
marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bestaat bij een project dat
afhankelijk is van veel verschillende partijen het gevaar dat het project als een kaartenhuis in
elkaar stort als één van de betrokken partijen de deelname beëindigt (Dankert & Tijs, 2004).
Daarnaast wordt de beoogde openheid van partijen in het proces niet altijd bereikt door
politiek-strategisch gedrag van publieke en private partijen waardoor projecten vertraging
oplopen of zelfs mislukken (Twist, 2001; Pleijte, 2006). Om concessies van overheden af te
dwingen nemen private partijen strategische grondposities in. Daartegenover staat dat
publieke partijen benodigde besluiten uitstellen in een poging om aanvullende afspraken
met private partijen te maken (Twist, 2001). Publieke en private partijen hebben daarnaast
verschillende mogelijkheden om ten koste van de ander winst te behalen in het proces,
waaronder het achterhouden en selectief naar buiten brengen van informatie, het onderling
uitspelen van informatie, het uitstellen van financiële toezeggingen, misbruik van
bevoegdheden en het beïnvloeden van de publieke opinie via de media (Twist, 2001, Pleijte,
2006). Daarnaast is het volgens Pleijte (2006) niet altijd realistisch dat partijen openhartig
spreken over de wederzijdse belangen, eisen en doelen met betrekking tot de ontwikkeling.
Het wordt door de andere actoren ook niet altijd verwacht (Twist, 2001): “In ruil voor
zwijgen, sociaal wenselijke, minder waarheidsgetrouwe projecties en pretenties richting de
boze buitenwereld, laten zij elkaar de ruimte” (Pleijte, 2006, p.20). Door verborgen agenda’s
tussen betrokkenen onderling en verborgen agenda’s naar de buitenwereld toe is er bij
ontwikkelingsplanologie sprake van een dubbelspel dat niet tot de gewenste informatie
leidt.
Het open proces betekent daarom in veel gevallen dat een partij die beschikt over meer
middelen, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar, meer invloed heeft op de uitkomst van een
project dan een actor met weinig middelen, bijvoorbeeld een omwonende. Het resultaat van
een ontwikkelingsproject is niet het resultaat van één actor, maar van vele verschillende
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actoren. Op basis van wat kan en mag zullen zij elkaar beïnvloeden richting het door hen
gewenste
resultaat.
Waarden
spelen
daarom
een
belangrijke
rol
in
gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarnaast bestaat het gevaar bij een open proces dat
onmondige partijen aan het kortste eind trekken als alles onderhandelbaar wordt (Allaert,
2006, p.32).
2.3.2 INTEGRALE GEBIEDSONTWIKKELING EN NIEUWE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Ontwikkelingsplanologie wordt naast interactieve planvorming gekenmerkt door integrale
gebiedsontwikkeling. Met interactieve planvorming wordt getracht urgenties in een bepaald
gebied te verknopen om belangen, partijen en middelen bij elkaar te brengen. Uit dit proces
volgen veelal meerdere initiatieven met betrekking tot het gebied welke vervolgens
gebundeld worden in één project, waardoor er gesproken kan worden over een integrale
gebiedsontwikkeling. Een dergelijke aanpak is met name geschikt voor “gebieden waar
sprake is van een grote dynamiek, een hoge mate van complexiteit en urgentie van oplossing
van een (majeur) probleem” (Rooy et al, 2004, p. 6). Wanneer er een behoefte bestaat aan
een integrale oplossing van deze urgente problemen bij overheden, ondernemers en
bewoners kunnen zij met heldere verantwoordelijkheden in een samenwerkingsverband
werken aan een ontwikkeling (Rooy et al, 2004). In het daaropvolgende proces wordt het
gebied voor de duur van het proces vrijgesteld van de beperkingen zoals die gelden vanuit
toelatingsplanologie. Ontwikkelingsplanologie moet volgens Rooy et al (2004) dan ook
gezien worden “als een manier van werken die per definitie verbonden is met een gebied
waar zoveel aan de hand is dat toelatingsplanologie niet meer werkt” (Rooy et al, 2004, p.6).
Het is in dergelijke gevallen van belang om experimenteerruimte te creëren door andere
regelgeving toe te staan en proefprojecten te ontwikkelingen waar partijen gedurende het
proces nieuwe handelingswijzen kunnen ontwikkelen. Bij gebiedsontwikkeling staan immers
de aan het gebied gerelateerde maatschappelijke opgaven centraal en is participatie van
belanghebbenden en marktpartijen vanzelfsprekend. Private partijen en maatschappelijke
organisaties krijgen, binnen door de overheid gestelde voorwaarden, de kans om met
initiatieven te komen die inspelen op de maatschappelijke opgaven en urgenties in een
bepaald gebied. “Ontwikkelingsplanologie moet gezien worden als mogelijkheid om
geleidelijk te ontdekken wat wel en niet past bij een specifieke ruimte” (Rooy et al, 2004,
p.6).
Met de intrede van ontwikkelingsplanologie en integrale gebiedsontwikkeling is ook nieuw
financieel instrumentarium ontwikkeld. Door de komst van ontwikkelingsplanologie en
gebiedsontwikkeling zijn ruimtelijke ordening en grondbeleid immers verweven geraakt
(Pleijte, 2006). Als financiële instrumenten worden onder meer verevening, regionaal
kostenverhaal, concessies en gezamenlijke grondkostenexploitatiemaatschappijen ingezet
bij de realisatie van projecten (VROM, 2003; Dankert & Tijs, 2004). Bij verevening, ook wel
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projectenveloppe genoemd, vindt een financiële koppeling plaats van verschillende
deelprojecten in een gebiedsontwikkeling (Pleijte, 2006). Daarbij gaat het vaak om een
integraal pakket van water, natuur, infrastructuur, wonen en werken dat moet worden
gerealiseerd. De kosten en baten worden vervolgens tegen elkaar weggestreept ofwel
verevend. De opbrengsten van rendabele deelprojecten kunnen op deze wijze worden
aangewend voor de financiering van onrendabele deelprojecten waardoor de economische
haalbaarheid van een project wordt vergroot. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat er
wel rendabele deelprojecten zijn om de onrendabele deelprojecten te financieren (Dankert
& Tijs, 2004). Een projectenveloppe wordt veelal toegepast bij het verlenen van concessies
voor de ontwikkeling van een bepaald gebied, waarbij de betrokken overheid het
ontwikkelingsrecht of een ontwikkelingsopdracht voor een verzameling deelprojecten
afgeeft aan een private ontwikkelaar (VROM, 2003). Bij kostenverhaal worden de kosten van
onrendabele deelprojecten (bijvoorbeeld infrastructuur) toegerekend aan profiterende
grondeigenaren op basis van het profijtbeginsel (Pleijte, 2006). De gezamenlijke
grondkostenexploitatiemaatschappij is daarentegen wezenlijk anders van opzet. Bij dat
instrument wordt door publieke en private partijen gezamenlijk een maatschappij opgericht
die het betreffende project realiseert. Investeringen, risico’s en opbrengsten worden
vervolgens verdeeld, afhankelijk van de gemaakte afspraken en deelbelangen die de partijen
hebben in de gezamenlijke grondkostenexploitatiemaatschappij (VROM, 2003). Het opdelen
van een project in deelprojecten en verevening tussen rendabele en niet-rendabele
deelprojecten vergroot echter de kans dat het gehele project vertraging of afstel oploopt
wanneer een deelproject niet doorgaat of op zich laat wachten VROM (2003). Daarnaast zijn
vereveningsvraagstukken volgens Pleijte (2006) zelden transparant voor burgers omdat het
in de meeste gevallen vooral een zaak is van overheden en marktpartijen (Pleijte, 2006,
p.19).
Ten aanzien van de financiële verevening merkt het Ministerie van VROM echter op dat er
een duidelijk verschil is tussen ontwikkelingsplanologie in stedelijk en landelijk gebied. Waar
de essentie van ontwikkelingsplanologie in stedelijk gebied ligt in het vinden van
terugverdienmogelijkheden voor ruimtelijke investeringen, ligt de essentie van
ontwikkelingsplanologie in het landelijk gebied op het slimmer benutten van geld ‘dat er
toch al is’ en stimulatie van initiatieven door middel van procesgeld of ‘trigger money’. In het
landelijk gebied zijn er immers minder terugverdienmogelijkheden voor ruimtelijke
investeringen (VROM, 2003). Volgens het Ministerie van VROM is ontwikkelingsplanologie
echter vooral een antwoord op vraagstukken die aan de orde zijn in de overgang tussen
stedelijk en landelijk gebied: “gebieden zonder een uitgesproken rood of groen karakter,
waar de landelijke functies een meer diffuus karakter hebben (verbrede landbouw,
Ecologische Hoofdstructuur plus, etc.). Gebieden ook waar feitelijk sprake is van een continue
ruimtelijke transformatie, waarbij een kwaliteitsvraagstuk (verrommelde zones) aan de orde
is” (VROM, 2003, p.21).
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2.3.3 EEN NIEUWE WERKWIJZE

Een nieuwe benadering, zoals ontwikkelingsplanologie, betekent een nieuwe werkwijze voor
overheden waarvoor andere competenties nodig zijn dan bij traditioneel restrictief beleid. In
de publicatie “Ontwikkelingsplanologie als sociaal-culturele opgave’ geven Rooy et al (2004)
ten eerste aan dat er sprake moet zijn van bevlogenheid, betrokkenheid van personen en
een vorm van maatschappelijk idealisme. Daarnaast is het vooral van belang dat een
overheid helder en duidelijk is bij het sturen van een proces. Het eindbeeld van een
ontwikkeling is immers niet van te voren vastgesteld, maar volgt uit het proces. Een overheid
moet meer doen dan een ontwikkeling enkel inkaderen binnen haar visie, zij moet proactief
het proces sturen om de gewenste kwaliteitsslag daadwerkelijk te bereiken.
Volgens de auteurs gaat het op dat gebied bij overheden vaak mis: “Overheden zijn niet
altijd de beste opdrachtgevers. Ze definiëren vaak slecht wat zij voorstaan en blijven hangen
in wensen en aansprekende ontwerpen, zonder een beeld van haalbaarheid en realiteitszin.
Zodra een project concreet wordt, hebben ze de neiging tot komen met voorschriften tot op
het niveau van details. Dit kan leiden tot frustratie bij andere partijen, ernstige vertraging
van de uitvoering en verhoging van de kosten” (Rooy et al, 2004, p.8). Voor een goede
sturing van het proces geven Rooy et al (2004) overheden twee mogelijkheden: de eerste
mogelijkheid bestaat uit sturen door het vooraf stellen en scheppen van helderde en
doordachte voorwaarden. De tweede optie is sturing door het nemen van heldere besluiten
waarbij overheden een duidelijke keuze maken tussen een werkbare oplossing of wat echt
nodig is in een bepaald geval. Het opdelen van een proces in gefaseerde deelprocessen is in
dergelijke gevallen van belang om als overheid op cruciale punten te kunnen sturen. Een
proces kan bijvoorbeeld opgedeeld worden in een voorverkenning, een verkenning, een
planstudie en de realisatie. Tussen deze deelprocessen kunnen knopen doorgehakt worden
indien dat nodig is. Overheden moeten in het proces echter ook leren loslaten, andere
partijen leren te vertrouwen en leren coproduceren. Voor particuliere en private partijen
geldt eveneens dat zij een cultuurverandering zullen moeten ondergaan, zij moeten hun
verantwoordelijkheid kennen en nemen in het proces (Rooy et al, 2004).
2.3.4 ONTWIKKELINGSPLANOLOGIE ALS AANVULLING OP TOELATINGSPLANOLOGIE

Vanwege het ontwikkelingsaspect wordt ontwikkelingsplanologie door sommige auteurs
gezien als tegenhanger van toelatingsplanologie. In een dergelijke opvatting schuilt het
gevaar dat men zich blind staart op ontwikkelingsplanologie als nieuw paradigma in de
planologie en dat toelatingsplanologie als achterhaald fenomeen beschouwd wordt (Dankert
& Tijs, 2004). Verschillende auteurs wijzen er echter op dat dit niet het geval is.
Ontwikkelingsplanologie wordt volgens Schwarz en de Roo (2001) immers niet enkel als
vervanging, maar vooral naast en ter aanvulling op toelatingsplanologie toegepast. Ook het
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ministerie van VROM ziet toelatingsplanologie niet als tegenhanger, maar juist als onderdeel
van ontwikkelingsplanologie (VROM, 2003; Dankert & Tijs, 2004). Rooy et al (2004) zijn dan
ook van mening dat andere vormen van planning hun waarde niet verliezen met de komst
van ontwikkelingsplanologie: “Hoewel nog niemand precies kan aangeven welke spelregels
horen bij ontwikkelingsplanologie, ziet het er niet naar uit dat het de panacee is voor alle
ruimtelijke kwesties. Veeleer is ontwikkelingsplanologie een nieuw mentaal perspectief. Het
is een nieuwe werkwijze in aanvulling op andere vormen van planologie
(toelatingsplanologie, centralistische planning en projectontwikkeling), die hun waarde
behouden” (Rooy et al, 2004, p.6). Toelatingsplanologie moet daarom niet gezien worden als
strijdig met, maar juist als onderdeel van ontwikkelingsplanologie.
2.4 KENMERKEN VAN UITNODIGINGSPLANOLOGIE

In de afgelopen jaren treedt er verandering op in de wijze waarop overheden participeren in
ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Zoals beschreven in het begin van dit hoofdstuk, staat
ten gevolge van de economische crisis de samenwerking tussen publieke en private partijen
onder druk. Lopende projecten lopen vertraging op, vallen stil of gaan helemaal niet meer
door, waardoor onder meer gemeenten krijgen te maken met financiële tegenvallers (TU
Delft, 2011; Fontein, 2012). Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een debat over het
mogelijk verlaten van de actieve ontwikkelingskoers door Nederlandse overheden. In
combinatie met bezuinigingen in de publieke sector is een omslag in gang gezet richting een
slanke en flexibele overheid die zich afwendt van risicodragende participatie en die
investeringen in ruimtelijke ontwikkelingen overlaat aan marktpartijen (Heurkens, 2012; TU
Delft, 2011).
In de Angelsaksische planningcultuur staat een dergelijke faciliterende benadering bekend
als private sector-led urban development, waarbij private partijen een leidende rol en
publieke partijen een voornamelijk faciliterende rol aannemen in een project. Een dergelijke
aanpak mag dan in Nederland vrij nieuw zijn, in de Angelsaksische wereld is het een
algemeen gebruikelijke ruimtelijke ontwikkelingsstrategie (Heurkens, 2012). Risicodragende
participatie van overheden in projecten zoals in Nederland plaatsvindt bij
ontwikkelingsplanologie is internationaal gezien een uitzondering (Krabben, 2011; Heurkens,
2012). In Nederland krijgt de nieuwe meer faciliterend gerichte benadering de term
uitnodigingsplanologie mee. Uitnodigingsplanologie vertoont veel overeenkomsten met het
door Heurkens (2012) omschreven private-sector led urban planning. De kern van
uitnodigingsplanologie is een veranderende rol van overheden in ruimtelijke
ontwikkelingsprocessen: overheden nemen niet langer een ondernemende, risicodragende
rol aan zoals bij ontwikkelingsplanologie, maar een uitnodigende en faciliterende rol. In haar
nieuwe rol stelt de overheid slechts de randvoorwaarden vast, en nodigt zij andere partijen
uit daar invulling aan te geven (Rooy, 2011). De overheid staat bij uitnodigingsplanologie
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meer dan voorheen open voor initiatieven uit de maatschappij (Rli, 2011a; Denktank SV,
2012) en is zij “minder sturend, minder grootschalig, minder bemoeiend, maar meer
faciliterend en uitnodigend” (Heijkers et al, 2012, p.3).
2.4.1 INITIATIEF OP U ITNODIGING

Een dergelijke uitnodigende en faciliterende rol vraagt een andere werkwijze van
gemeenten en provincies dan zij gewend zijn vanuit een hoofdzakelijk planvormende en
toetsende rol. Bij een lage urgentie en potentie komen partijen niet vanuit zichzelf met
plannen, partijen moeten worden uitgenodigd om met plannen te komen. Om initiatieven
uit te lokken moet er allereerst sprake zijn van probleemeigenaarschap: een gedeeld
probleem, een gedeelde ambitie of een gemeenschappelijk gevoel van urgentie (Luin et al,
2012). Indien er probleemeigenaarschap ontstaat, voelen mensen zich verbonden met een
gebied en ontstaan er collectieve ambities (Luin et al, 2012). Door Luin et al (2012) wordt dit
‘mentaal eigenaarschap’ genoemd: mensen voelen zich eigenaar van een gebied of
probleem en willen zich daarvoor inzetten. Vanuit probleemeigenaarschap of ‘mentaal
eigenaarschap’ ontstaan vervolgens initiatieven. Indien mentaal eigenaarschap ontbreekt,
moet dit gefaciliteerd worden om initiatieven uit te lokken. Het faciliteren van mentaal
eigenaarschap kan onder meer door actief op zoek te gaan naar betrokken partijen die het
verschil willen maken, door urgenties te verknopen, het verrijken en verbinden van
initiatieven, grensoverschrijding (verbinding) te bevorderen, vertrouwen tussen de partijen
op te bouwen en door kritische reflectie, twijfels en verrassingen bewust toe te laten (Luin et
al, 2012; Rooy, 2011). In het verleden hebben overheden zich vaak probleemeigenaar
gemaakt, bij uitnodigingsplanologie is een veelvoorkomende valkuil dan ook dat overheden
teveel initiatief naar zichzelf toe trekken (Fontein et al, 2012).
Het actief zoeken naar betrokken partijen die het verschil willen maken is ook volgens
Heijkers et al (2012) van belang: een overheid moet zich in het proces niet op klagers en
afwachters richten, maar juist op partijen die wel iets kunnen en willen ondernemen. Tevens
is het mogelijk meelopers en volgers te organiseren en te verleiden door als overheid
voorlopers te faciliteren. Om initiatieven vervolgens te kunnen faciliteren moeten
initiatiefnemers ondersteund worden in hun plannen door het wegnemen van obstakels
voor ondernemers met goede plannen (Denktank SV, 2012). Dat kan volgens Heijkers et al
(2012) onder meer door flexibelere voorschriften, het loslaten van vastgestelde protocollen,
het differentiëren van regels en een ruimere uitwerking van het bestemmingsplan. In het
bestemmingsplan wordt bijvoorbeeld niet de meest gewenste bestemming voor een gebied
opgenomen en uitgewerkt, maar enkel bestemmingen die absoluut niet gewenst zijn op een
bepaalde locatie. “Net zo min als we tien jaar vooruit kunnen programmeren, hoeven ook
lang niet alle bestemmingen al tien jaar vooruit bepaald te worden. Het doel moet op
hoofdlijnen duidelijk zijn, dat is de befaamde ‘stip op de horizon’. Die stip is een baken, het
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geeft de richting aan, maar het is geen ankerplaats, het geeft niet de precieze plek aan waar
we over tien jaar moeten zijn. Het pad er naar toe kan zich aanpassen aan de wijzigende
omstandigheden, initiatieven en coalities” (Heijkers et al, 2012, p.20). Een bestemmingsplan
met enkel een strak omschreven gewenste bestemming bemoeilijkt in sommige gevallen de
realisatie van initiatieven die niet binnen die strakke kaders vallen, maar die wel bijdragen
aan de realisatie van de achterliggende visie en doelstellingen (Heijkers et al, 2012). Een
ruime visie met vaststaande en flexibele eisen, waar overheden op hoofdlijnen aangeven
welke ruimtelijke veranderingen wel of niet gewenst zijn met het oog op
langetermijnprognoses en te beschermen waarden, biedt zowel onderhandelingsruimte en
flexibiliteit als zekerheid (Rooy, 2011). Een alternatief voor het opnemen van voldoende
flexibiliteit in ruimtelijke plannen door overheden is een andere inzet van het ruimtelijk
instrumentarium. Het ruimtelijke instrumentarium wordt dan op een later moment in het
proces ingezet ter ondersteuning van de communicatie en om uitkomsten van een
gezamenlijk proces te bevestigen en naar buiten te brengen. Uitnodigingsplanologie is
daarmee geen ‘laissez faire’: de overheid heeft net als bij andere vormen van planning een
sturende rol, maar vervult deze op een andere manier (Fontein et al, 2012).
2.4.2 INVLOED ZONDER ACTIEVE PARTICIPATIE

Flexibelere voorschriften en sturing op hoofdlijnen betekent dat (lokale) overheden in
Nederland een cultuuromslag moeten maken. Initiatief, planvorming en ontwikkeling
overlaten aan de markt betekent namelijk dat zij minder sturingsmogelijkheden hebben in
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten dan bij toepassing van toelatingsplanologie en
ontwikkelingsplanologie. Dat druist in tegen de wens van (lokale) overheden in Nederland
om controle te houden op ruimtelijke ontwikkelingen, zij zijn immers gewend om ruimtelijke
ontwikkelingen te beïnvloeden door middel van strakke inkadering in ruimtelijke plannen,
actieve participatie in ontwikkelingen en publieke investeringen in projecten (Heurkens,
2012). Bij een overgang naar uitnodigingsplanologie is het dan ook van belang dat een
overheid zaken durft los te laten en ruimte creëert voor private partijen zoals ondernemers
en burgers om invulling te geven aan ruimtelijke ontwikkelingen (Fontein et al, 2012).
Daarbij hoort volgens Hajer (2011) echter ook dat je als overheid moet accepteren dat het
soms fout kan gaan.
Uit onderzoek van Heurkens (2012) naar private sector-led urban planning in Engeland blijkt
echter dat overheden ook zonder actieve participatie mogelijkheden hebben om ruimtelijke
ontwikkelingen te sturen. Zoals eerder vermeld is uitnodigingsplanologie, of private sectorled urban development, in de Angelsaksische wereld al langere tijd een algemeen
gebruikelijke ontwikkelingsstrategie. In Engeland zijn lagere overheden afhankelijk van
initiatieven van private partijen omdat publieke financiële middelen en ruimtelijke
ordeningsinstrumenten niet toereikend zijn om actief te participeren in ruimtelijke
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ontwikkelingen (Heurkens, 2012; Hobma et al, 2008; Spaans, 2005). Ten gevolge daarvan is
de sturing van door private partijen geïnitieerde ruimtelijke ontwikkelingen diep geworteld
in de Britse ruimtelijke ordeningspraktijk. Uit de ruimtelijke ordeningspraktijk in Engeland
kunnen volgens Heurkens (2012) daarom enkele interessante en waardevolle lessen voor de
Nederlandse ruimtelijke ordeningspraktijk worden geleerd, met name wat betreft sturing
van private ontwikkelingsprojecten. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat de
institutionele omgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening, zoals wet- en regelgeving,
per land verschilt. Daardoor kunnen niet alle werkwijzen en instrumenten zomaar
overgenomen worden (Heurkens, 2012).
Sturing van ruimtelijke ontwikkelingen vindt in Nederland veelal plaats op basis van strakke
inkadering vooraf in ruimtelijke plannen, het innemen van grondposities of door publieke
investeringen in ruimtelijke ontwikkelingen. In Engeland wordt door lokale overheden
relatief weinig vooraf vastgelegd in ruimtelijke plannen in vergelijking met Nederland, er
bestaan in Engeland ook geen voor de burger bindende ruimtelijke plannen. Tevens is het
lagere overheden niet toegestaan actief grond te verwerven of risicodragend te participeren
in ruimtelijke ontwikkelingen (Cullingworth & Nadin, 2006; Hobma et al, 2008). De
rolverdeling tussen publieke en private partijen in Engeland is daardoor strikt gescheiden
(Hobma et al, 2008) waardoor er veel ruimte is voor marktpartijen om actief plannen te
ontwikkelen en te investeren in ruimtelijke ontwikkeling (Heurkens, 2012). Lagere
overheden in Engeland blijken echter ook in staat invloed te hebben op een
gebiedsontwikkeling zonder de beschikking te hebben over grondposities of
investeringskapitaal,
onder
meer
door
planningsinstrumenten
en
onderhandelingstechnieken op strategische wijze in te zetten. Om publieke doelen te
bereiken combineren lokale overheden strategisch toegepaste wettelijke instrumenten in
combinatie met zachte managementmethoden zoals onderhandelingen (Cullingworth &
Nadin, 2006; Heurkens, 2012). De Britse ruimtelijke ordeningscultuur wordt immers
gekenmerkt door haar (informele) onderhandelings- en samenwerkingscultuur. Door middel
van (informeel) overleg en onderhandelingen tijdens zowel de initiatieffase, de
planvormingsfase en de uitvoeringsfase wordt een project afgestemd tussen de publieke en
private partijen (Hobma et al, 2008; Heurkens, 2012).
Deze onderhandelingscultuur wordt versterkt door de Engelse vergunningsprocedure
waarbij de beoordeling van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvindt door de
Local Planning Authority (LPA) (Cullingworth & Nadin, 2006). Door het ontbreken van een
voor burgers bindend plan zoals het Nederlandse bestemmingsplan, is van tevoren niet
duidelijk onder welke voorwaarden de LPA instemt met de voorgenomen ontwikkeling. Ten
gevolge daarvan gaan de initiatiefnemer en de LPA bij een voorgenomen ruimtelijke
ontwikkeling achter gesloten deuren in onderhandeling over de voorwaarden waaronder de
vergunning wordt verleend (Hobma et al, 2008). De maatschappelijke meerwaarde en
Sturen op verduurzaming in de intensieve veehouderij

31

voldoende draagvlak voor de voorgenomen ontwikkeling zijn belangrijke aspecten in die
onderhandelingen. Het is daarom niet ongebruikelijk dat het oorspronkelijke plan wordt
aangepast of dat nieuwe elementen aan het plan worden toegevoegd om voldoende
maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling te creëren. Wanneer er overeenkomst
wordt bereikt tussen de lagere overheden en de initiatiefnemer wordt de uiteindelijke
bouwvergunning verleend (Cullingworth & Nadin, 2006). De beoordeling van het plan vindt
dus achteraf plaats op basis van de maatschappelijke meerwaarde van de ontwikkeling, en
niet vooraf op basis van tevoren vastgestelde bindende ruimtelijke plannen zoals in
Nederland en vaak ook elders het geval is (Davies, 1998; Shaw & Lord, 2009). De beoordeling
op maatschappelijke meerwaarde en voldoende draagvlak aan het eind van het traject
vormt daardoor de spreekwoordelijke stok achter de deur waardoor de
onderhandelingsruimte, die ontstaat door het ontbreken van een voor burgers bindend
ruimtelijk plan, optimaal benut kan worden door lagere overheden.
Het gebrek aan inkadering vooraf heeft echter niet alleen voordelen. Het Angelsaksische
planningsysteem heeft in de loop der jaren de nodige kritiek te verduren gehad omdat het
overheden in Engeland aan een integrale visie op de ruimtelijke ordening zou ontbreken
(Shaw & Lord, 2009). In een poging om een meer integrale visie op de ruimtelijke ordening
te ontwikkelen is het Engelse systeem na enkele hervormingen in 2004 ietwat opgeschoven
richting het Nederlandse plan-led systeem. De Nederlandse ruimtelijke ordening
daarentegen is door de opkomst van ontwikkelingsplanologie juist meer development-led
geworden. Desondanks wordt het Engelse systeem nog steeds als meer development-led
gezien dan het Nederlandse systeem, de basis van beide systemen is immers in grote mate
gelijk gebleven (Spaans, 2005).
2.4.3 HET PROCES

Een dergelijke benadering van uitnodigingsplanologie door middel van (informeel) overleg
wordt ook door Rooy (2011) beschreven. Volgens Rooy (2011) kan faciliteren in procedurele
zin staan voor een meerwaardegesprek met initiatiefnemers en vervolgens een
meerwaardetoets door gezamenlijke overheden. In het meerwaardegesprek kunnen
betrokken overheden en initiatiefnemers het initiatief in de context van publieke waarden
en normen bespreken. Tijdens het gesprek ontstaan suggesties voor verrijking of aanpassing.
Eveneens kan in het gesprek een termijn voor een meerwaardetoets worden afgesproken. In
een meerwaardetoets beoordelen overheden het initiatief “op de ruimtelijke en/of
maatschappelijke meerwaarde die er per saldo mee wordt bereikt. Geen muggenzifterij over
een aspect maar beoordeling van het geheel” (Rooy, 2011, p.2). De meerwaardetoets komt
in de plaats van bestaande sectorale toetsen waar in alle gevallen goed moet worden
gescoord. Regie van de gesprekken en toetsing vindt bij voorkeur plaats door een klein
kennisrijk team van deskundigen, dat qua status op punten vergelijkbaar is met
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welstandscommissies. Het team heeft mandaat verantwoordelijkheid te nemen en legt in
alle openheid verantwoording af aan de opdrachtgevers. Bestuurders en
volksvertegenwoordigers blijven eindverantwoordelijk. “Op een manier als deze kan
stagnatie als gevolg van de ontstane risicomijdende vinkjescultuur worden omgebogen naar
stimulatie om verantwoordelijkheid te nemen voor een inhoudelijke dialoog over het goede
in de context van de toekomst” (Rooy, 2011, p.2).
Een ontwikkelingsproces op basis van uitnodigingsplanologie kent volgens Fontein et al
(2012) drie stappen. De eerste stap in het proces draait om inventarisatie. In deze fase
worden lokale partijen, hun verwachtingen en hun motivatie in kaart gebracht. De rollen van
overheden, burgers en andere belanghebbenden worden duidelijk vastgesteld en er wordt
duidelijk bij welke partij het probleemeigenaarschap ligt. Vervolgens wordt gekeken naar
welke partij wat doet in het verdere proces: welke partij neemt het initiatief, welke partij
ontwikkelt, en welke bijdrage leveren de verschillende partijen. De overheid, in de meeste
gevallen de gemeente, maakt duidelijk welke condities zij kan scheppen en welke
randvoorwaarden gelden ten aanzien van publieke waarden (Fontein et al, 2012).
De tweede stap draait om verleiden en verbinden. Er wordt een verleidend perspectief
gemaakt, al moet nadrukkelijk gemeld worden dat dit geen eindbeeld is en vernieuwende
ideeën welkom zijn. Overheden moeten andere partijen vertrouwen geven en sturing vindt
plaats op afstand. Overheden moeten tevens denken in kleinschalige ontwikkelingen, het
verbinden van urgenties, tijdelijkheid en dynamiek. Het is hun taak ruimte te scheppen voor
nieuwe benaderingen en initiatieven, zowel fysiek als juridisch. Tevens kan er
geëxperimenteerd worden met (flexibele) organisatievormen en worden er indien nodig
afspraken gemaakt over het grondgebruik, de financiering en de verantwoording. Het maken
van gezamenlijke afspraken geeft in deze stap een gevoel van vertrouwen,
gemeenschappelijkheid en eigenaarschap (Fontein et al, 2012).
In de derde stap komt vervolgens de inhoud aan bod en staat de vraag centraal wat er met
de ruimte gaat gebeuren. De rol van de gemeente is in deze stap faciliterend en
ondersteunend. “Als het goed is, komen lokale initiatiefnemers zelf met voorstellen voor de
rolverdeling, het proces en de invulling van de ruimte. Juist daarom moet worden voorkomen
dat gemeenten de inhoud gaan voorschrijven” (Fontein et al, 2012, p.5). Indien de grond
gemeentelijk eigendom is, kan een gemeente natuurlijk wel initiatieven selecteren met de
grootste maatschappelijke meerwaarde (Fontein et al, 2012).
Met betrekking tot uitnodigingsplanologie en het stappenplan resteren echter wel enkele
legitimiteitsvraagstukken. Zo is het onder meer de vraag op welk punt de gemeenteraad
wordt betrokken en welke verantwoordelijkheden gemeenten hebben met betrekking tot de
inspraak van de gehele bevolking in het proces. “Op deze vragen hebben wij nog geen goed
antwoord. Gemeenten, die aan de slag gaan met uitnodigingsplanologie zullen zich wel deze
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vragen moeten stellen en doen er goed aan te leren van bestaande ervaringen en
experimenten” (Fontein et al, 2012, p.5).
2.4.4 ROL-KEUZE IN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSPROCESSEN

Uitnodigingsplanologie is net als ontwikkelingsplanologie geen nieuw paradigma dat andere
benaderingen overbodig maakt. Het is een aanvullend perspectief naast toelatingsplanologie
en ontwikkelingsplanologie. Overheden zullen zelf de keuze moeten maken welke rol zij
aannemen en daar op een weloverwogen wijze invulling aan geven (Fontein et al (2012).
Welke benadering in welke situatie het beste werkt is afhankelijk van de urgentie en
potentie van het gebied, de betrokken partijen, de gestelde doelen en de beschikbare
middelen (Fontein et al, 2012; Daamen, 2010; Rooy, 2011).
Zo is het volgens Daamen (2010) onwaarschijnlijk dat een overheid met weinig financiële
middelen en zonder grondpositie in een bepaald ontwikkelingsgebied risicodragend
participeert in een bepaalde ontwikkeling. Zij zal meer geneigd zijn om initiatieven te
ontlokken aan private partijen en de planvorming grotendeels aan deze partijen over te
laten (Daamen, 2010). De huidige economische situatie zorgt er daarom voor dat gemeenten
een meer bescheiden rol kiezen. Dat betekent echter niet dat zij geen andere rollen meer
aannemen, de ene rol sluit de andere immers niet uit. In de praktijk is vaak sprake van een
combinatie van rollen die elkaar aanvullen. Afhankelijk van het gebied, de opgave, de markt,
de betrokken partijen en de politieke voorkeuren kiest de overheid de meest geschikte
combinatie van rollen.
2.5 ONTWIKKELINGSGERICHTE PLANOLOGIE EN INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

Ondanks de opkomst van meer ontwikkelingsgerichte planologische benaderingen in
stedelijke gebiedsontwikkeling, is er in het ruimtelijke beleid ten aanzien van de intensieve
veehouderij nog steeds hoofdzakelijk sprake van toelatingsplanologie. Recente pogingen om
de sectorale regels verder uit te breiden op de thema’s volksgezondheid, stalgrootte en
landschappelijke inpassing laten volgens Os et al (2013) zien dat toelatingsplanologie in deze
sector nog springlevend is. Os et al (2013) hebben onderzocht welke kansen
ontwikkelingsplanologie biedt voor overheden om de ontwikkeling van de veehouderij in
Nederland op een maatschappelijk aanvaardbare en duurzame manier vorm te geven. In hun
onderzoek stellen zij onder meer vast dat toelatingsplanologie in combinatie met verdere
regulering remmend kan werken op innovatie en verduurzaming door een gebrek aan
flexibiliteit. “Regels kunnen het realiseren van de achterliggende doelen waarvoor ze zijn
ontworpen juist in de weg staan” (Os et al, 2013, p.86). Nieuwe innovatieve en duurzame
stalsystemen kunnen bijvoorbeeld een verbetering betekenen voor verschillende
beleidsaspecten en voldoen aan de doelstellingen achter sectorale regelgeving, maar
tegelijkertijd niet voldoen aan de specifieke normen binnen de regelgeving. In dergelijke
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gevallen zou het mogelijk moeten zijn om uitzonderingen op de regels te maken. Het is
echter ook mogelijk dat regels te veel ruimte laten: geurregelgeving kan bijvoorbeeld niet
voorkomen dat lokaal zwaar overbelaste situaties ontstaan. Het vertrouwen van burgers in
de overheid kan daardoor worden geschaad en de omgeving vraagt in die gevallen vaak om
strengere regelgeving van overheden (Os et al, 2013).
Op basis van onderzoek naar provinciaal beleid en verschillende lokale cases concluderen Os
et al (2013) dat het voor succesvol ontwikkelingsgericht werken bij de ruimtelijke
ontwikkeling van intensieve veehouderijen van belang is dat er vanaf het begin open wordt
gecommuniceerd tussen ondernemer, buren en overheden. Veehouders moeten daarbij zo
vroeg mogelijk zelf met hun buren communiceren over hun plannen, gemeenten moeten
ondernemers in dat proces echter wel begeleiden. De communicatie met de omgeving moet
laagdrempelig en informeel van aard zijn, gericht zijn op een lopende dialoog. Klachten en
wensen van omwonenden moeten serieus worden genomen en ondernemers en overheden
moeten zich niet verschuilen achter regels en vergunningen en redeneren vanuit bestaande
rechten. Bij veehouders moet sprake zijn van een intrinsieke motivatie om duurzaam te
ondernemen. Voor overheden geldt dat zij plannen niet alleen moeten toetsen op wet- en
regelgeving, maar ook moeten kijken naar de intenties achter de wet- en regelgeving en
welk doel zij ermee wil bereiken. Het oplossen van bestaande knelpunten met betrekking tot
lokale overlast biedt in veel gevallen immers nieuwe mogelijkheden voor de duurzame
ontwikkeling van bedrijven (Os et al, 2013).
Met betrekking tot het bereiken van een maatschappelijk verantwoorde en duurzame
veehouderij concluderen Os et al (2013) dat er verschillende focusgebieden te
onderscheiden zijn ten aanzien van duurzaamheidsaspecten: lokaal (gezondheid, geur,
verkeer, uitzicht), regionaal (emissies, ruimtelijke kwaliteit), maatschappelijk (dierwelzijn,
antibiotica, stalgrootte), sectoraal (efficiency, rentabiliteit, continuïteit). Naast dat deze
verschillende doelstellingen soms tegenstrijdig zijn, kan gemeentelijk en provinciaal beleid
volgens Os et al (2013) enkel duurzaamheidsdoelen uit lokale en regionale focusgebieden
omvatten. Maatschappelijke en sectorale duurzaamheidsaspecten zijn het terrein van
respectievelijk de rijksoverheid en de sector. Om te bereiken dat een ondernemer bij
bedrijfsontwikkeling een optimale mix van duurzaamheidsdoelen op alle vier de
focusgebieden zoekt, gelden twee belangrijke randvoorwaarden: “Er moet
onderhandelingsruimte zijn om aspecten uit verschillende focusvelden uit te wisselen en er
moet een zodanige koppeling gerealiseerd zijn tussen de vier focusgebieden, dat
bedrijfsontwikkeling alleen mogelijk is als de inspanningen op de verschillende focusvelden in
een redelijke balans staan” (Os et al, 2013, p.87). Of de kwaliteitsbijdrage op de
verschillende duurzaamheidsaspecten toereikend is kan worden getoetst door een
onafhankelijke kwaliteitscommissie op gemeentelijk niveau. Voor maatregelen die niet door
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de ondernemer of omwonenden te financieren zijn, kunnen subsidies beschikbaar worden
gesteld (Os et al, 2013).
Ontwikkelingsplanologie vergt een andere rol van gemeenten en ondernemer. De
ondernemer wordt geacht om over zijn plannen te communiceren met zijn omgeving en te
zoeken naar voldoende draagvlak. De gemeentelijke rol verandert van een toetsende rol
naar een proactieve rol waarbij zij in een dialoog met de ondernemer de
ontwikkelingsplannen afstemt op gemeentelijk-, provinciaal- en rijksbeleid. Het is echter ook
mogelijk dat beleid wordt aangepast om duurzame bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken.
Een dergelijke nieuwe rol vraagt ook andere kwaliteiten van betrokken ambtenaren, zij
moeten de ondernemer immers stimuleren om met duurzame plannen te komen voor de
ontwikkeling van hun bedrijf en deze ondernemer vervolgens goed begeleiden bij het
doorlopen van het gehele proces. Van belang daarbij is dat niet enkel innovatieve
ondernemers of ‘koplopers’ gestimuleerd en begeleid worden, maar ook de ‘eerste volgers’,
anders bestaat het gevaar dat deze laatste groep omslaat in ‘eerste tegenstanders’. Het
stimuleren en begeleiden van deze ondernemers vereist een proactieve houding waarbij
communicatie, onderhandelen, inspireren en enthousiasmeren van belang zijn. Scholing,
uitwisseling van kennis en ervaring tussen gemeenten en ondersteuning van de provincie is
van belang voor het succesvol vervullen van de nieuwe rol, vooral bij kleinere gemeenten of
gemeenten met relatief weinig intensieve veehouderij. Het is daarbij van belang dat
gemeenten en provincie een goede relatie met elkaar onderhouden, onderling kennis
uitwisselen en dat gemeenten de provincie inschakelen als dat nodig is (Os et al, 2013).
Beleidsinhoudelijk geldt voor zowel gemeenten als provincies dat zij een duidelijke visie
moeten ontwikkelingen op ontwikkelingsgericht werken bij de uitbreiding van
veehouderijen. Binnen de provinciale visie moet voldoende ruimte bestaan voor maatwerk
door gemeenten. In de gemeentelijke visie moeten de eigen inhoudelijke eisen aan de
uitbreiding van intensieve veehouderijen en de tegenprestaties die zij van veehouders
verwachten in ruil voor ontwikkelingsruimte zijn opgenomen. In die gemeentelijke visie
moeten voldoende mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit worden opgenomen zodat
uitzonderingen op de regels mogelijk zijn voor plannen die substantieel bijdragen aan de
gewenste verduurzaming en die kunnen rekenen op een groot lokaal draagvlak. Daarnaast
moeten gemeenten de regie houden over bedrijfsuitbreidingen in de intensieve veehouderij,
bijvoorbeeld door het intrekken van ongebruikte bouwblokruimte, door te voorkomen dat
deze ruimte ontstaat of door het afdwingen van landschappelijke inpassing via een
bankgarantie. Naast publiekrechtelijke instrumenten kunnen gemeenten ook private
overeenkomsten inzetten om afspraken met de ondernemers vast te leggen. Vervolgens is
het echter van belang dat ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt op naleving van de
overeengekomen tegenprestaties (Os et al, 2013).
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Ten slotte is het van belang dat rijksoverheid, provincies en gemeenten in overleg gaan om
praktijkconflicten met rijksbeleid en -regelgeving op te lossen die concrete innovatie en
duurzame ontwikkelingen in de weg staan. Het gaat dan met name om mogelijk
tegenstrijdige impulsen voor bouwblokinvulling en bedrijfsontwikkeling in regelgeving op het
gebied van dierwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en milieu. Tevens moet nieuwe
regelgeving op rijksniveau met consequenties voor intensieve veehouderij worden getoetst
aan de praktijk van gemeenten en provincies en de mogelijke consequenties van nieuw
beleid voor het streven naar een meer innovatieve en duurzame veehouderij (Os et al,
2013).
Hoewel het onderzoek van Os et al (2013) inzicht geeft in de problematiek en enkele
voorbeelden geeft van projecten waar meer ontwikkelingsgerichte planologische
benaderingen zijn toegepast in de intensieve veehouderij, volgen uit het onderzoek weinig
concrete handvatten voor de invulling en uitvoering van ontwikkelingsgericht ruimtelijk
beleid met betrekking tot de intensieve veehouderij. Veel vraagstukken blijven onderbelicht
en overheden hebben ondanks het onderzoek van Os et al (2013) nog steeds behoefte aan
verduidelijking van de gevolgen die bepaalde beleidskeuzes met zich meebrengen. Voor
meer concrete antwoorden op vragen over onder meer de verschillende benaderingen, de
juridische houdbaarheid, sturingsmogelijkheden, onderhandelingsposities, de invulling van
het proces en de toetsing is aanvullend onderzoek noodzakelijk.
2.6 UITGANGSPUNTEN VOOR HET ONDERZOEK

Op basis van de in dit hoofdstuk behandelde literatuur worden in deze paragraaf
verwachtingen opgesteld over de toepassing van ontwikkelingsgerichte planologie in de
intensieve veehouderij. Deze verwachtingen vormen het uitgangspunt voor het onderzoek
en worden in hoofdstuk 6 getoetst aan de resultaten van het empirisch onderzoek.
2.6.1 WAT IS ONTWIKKELINGSGERICHTE PLANOLOGIE?

Uit de in dit hoofdstuk behandelde literatuur kan worden geconcludeerd dat
ontwikkelingsgerichte planologie een verzamelnaam is voor planologische benaderingen die
meer ruimte laten voor ontwikkelingsinitiatieven van zowel private partijen als overheden.
Deze meer ontwikkelingsgerichte planologische benaderingen zijn ontstaan vanuit de wens
om ruimtelijke ontwikkelingen te versnellen ten opzichte van de voorheen toegepaste meer
restrictieve planologische benaderingen zoals toelatingsplanologie. In plaats van in
ruimtelijke plannen strak omschrijven ‘wat waar mag’, zoals bij toelatingsplanologie
gebruikelijk is , draait het bij ontwikkelingsgerichte planologische benaderingen om
flexibiliteit in ruimtelijke plannen om ontwikkelingen mogelijk te maken. Ruimte creëren
voor initiatieven, beperkende bepalingen verwijderen en flexibele bestemmingsplannen
opstellen die ruimte laten voor een veelheid aan ontwikkelingen, vormen belangrijke
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onderdelen van ontwikkelingsgerichte planologie bij stedelijke ontwikkelingen. Bij
ontwikkelingsgericht beleid moeten overheden dan ook niet te veel toegeven aan de neiging
om alles te willen inkaderen. Versnelling van ontwikkelingen en ruimte bieden aan
(economische) ontwikkeling staat daarmee centraal bij ontwikkelingsgerichte planologie.
Zoals gezegd is ontwikkelingsgerichte planologie een verzamelnaam, binnen de
ontwikkelingsgerichte planologie zijn immers verschillende benaderingen te onderscheiden;
ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie. Het meest belangrijke verschil tussen
deze benaderingen is de rol van de overheid in het proces.
Ontwikkelingsplanologie wordt gekenmerkt door een actief participerende overheid, waarbij
zij veelal ook risicodragend participeert door als (mede)investeerder op te treden bij
ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er sprake van interactieve planvorming, wat inhoudt
dat plannen niet van te voren vast staan maar voortkomen uit een proces waarin zowel
overheden als relevante private partijen en maatschappelijke organisaties betrokken zijn. Uit
dit proces komt een integrale visie voort van waaruit het project tot uitvoering wordt
gebracht en een kwaliteitsslag wordt nagestreefd. De betrokken partijen zijn in het
ontwikkelingsproces complementair aan elkaar, elke partij legt zich toe op de aspecten waar
zij goed in is: overheden en maatschappelijke organisaties formuleren uitgangspunten en
beleidslijnen op strategisch niveau, marktpartijen en anderen richten zich vooral op de
concrete realisatie en inbreng op projectniveau. De financiële kant van een
ontwikkelingsproject wordt ten slotte veelal geregeld in de vorm van een projectenenvelop
waardoor projecten in samenhang plaatsvinden en investeringen en opbrengsten verevend
worden tussen de betrokken partijen.
Uitnodigingsplanologie wordt in tegenstelling tot ontwikkelingsplanologie gekenmerkt door
een meer afwachtende rol van de betrokken overheden. Zij treedt niet op als
(mede)investeerder bij een ontwikkeling, maar probeert initiatieven te ontlokken bij private
partijen en faciliteert deze ontwikkelingen indien deze passen binnen haar (ruime) visie. De
overheid is dus nog wel betrokken bij ontwikkelingen, maar de betrokkenheid blijft beperkt
tot het faciliteren van ontwikkelingen in ruimtelijke plannen en door ondersteuning in het
proces. De overheid neemt niet langer het voortouw bij ontwikkelingen maar laat het
initiatief aan private partijen of maatschappelijke organisaties.
Gezien het rolverschil tussen de twee benaderingen kan gesteld worden dat bij
ontwikkelingsplanologie het probleemeigenaarschap (grotendeels) bij de overheid ligt,
terwijl de overheid bij uitnodigingsplanologie bewust het probleemeigenaarschap bij private
partijen of maatschappelijke organisaties neerlegt (Luin et al, 2012). Bij overleg tussen de
partijen in de vroege stadia van het planproces is het daarom van belang dat de overheid het
probleemeigenaarschap niet te snel naar zich toe trekt, maar dat het daar ligt waar het thuis
hoort (Rooy, 2011, Fontein et al, 2012, Heurkens, 2012). Tevens biedt het proces kansen om
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urgenties van verschillende partijen te verbinden zodat partijen niet enkel uit het eigen
belang maar vanuit collectieve belangen gaan redeneren (VROM, 2003, Dankert & Tijs,
2004).
Hoewel er in de literatuur een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen
ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie, is er geen harde grens tussen de beide
vormen van ontwikkelingsgerichte planologie. Beide benaderingen hebben hun eigen
karakteristieken zoals beschreven in voorgaande alinea’s, toch zal in de praktijk veelal sprake
zijn van processen die kenmerken vertonen van zowel ontwikkelingsplanologie als
uitnodigingsplanologie. De meeste processen bevinden zich ergens op het continuüm tussen
geen participatie en volledige (risicodragende) participatie, het is niet
óf
ontwikkelingsplanologie óf uitnodigingsplanologie; tussenwegen zijn mogelijk. Tevens is het
mogelijk dat de rol en strategie van betrokken overheden in een lopende ontwikkeling
aangepast worden als wijzigende politieke, economische of maatschappelijke
omstandigheden daar om vragen.
Het ontbreken van een harde grens gaat echter niet alleen op voor het verschil tussen
ontwikkelingsgerichte planologie en uitnodigingsplanologie, maar ook voor de grens tussen
ontwikkelingsgerichte planologie en toelatingsplanologie. Verschillende auteurs
waarschuwen immers dat ontwikkelingsgerichte planologie geen nieuw paradigma is dat
andere benaderingen vervangt, maar vooral een aanvulling vormt op andere restrictieve
benaderingen zoals toelatingsplanologie. In de praktijk is het mogelijk en aan te raden
verschillende benaderingen te combineren, afhankelijk van de economische, politieke en
maatschappelijke context van een ontwikkeling (VROM, 2003, Rooy et al, 2004, Rooy et al,
2006). In de praktijk kan daarom gewerkt worden met een combinatie van
toelatingsplanologie
(reguleren),
ontwikkelingsplanologie
(participeren)
en
uitnodigingsplanologie (stimuleren en faciliteren) die verschilt per project.
2.6.2 VERWACHTINGEN

Op basis van de in dit hoofdstuk uiteengezette theorie over ontwikkelingsgerichte planologie
in stedelijke ontwikkelingen en de rol van overheden in deze processen kunnen
verwachtingen worden opgesteld over de mogelijkheden waarop ontwikkelingsgerichte
planologie kan bijdragen aan de verduurzaming van de intensieve veehouderij en wat een
dergelijke omslag naar ontwikkelingsgerichte planologie betekent voor de werkwijze van
lagere overheden. In deze paragraaf zijn enkele verwachtingen opgenomen, welke in het
empirisch onderzoek getoetst worden. Op deze manier is het mogelijk zowel de literatuur
over ontwikkelingsgerichte planologie te toetsen aan de werkelijkheid en om de kennis over
de mogelijkheden die ontwikkelingsgerichte planologie biedt voor verduurzaming van de
intensieve veehouderij te vergroten.
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REGULEREN

Om ongewenste situaties of excessen te voorkomen blijft het van belang om kaders te
stellen en bepaalde zaken te (blijven) reguleren. Ontwikkelingsgerichte planologie is immers
een aanvulling op andere benaderingen zoals toelatingsplanologie, geen vervanging. Om
wenselijke initiatieven, ontwikkelingen en innovaties niet in de weg te staan is het echter
van belang niet te veel in te kaderen en waar mogelijk ruimte te laten voor wenselijke
ontwikkelingen. Het doel moet daarbij altijd centraal staan, niet de situaties die men tracht
te voorkomen. Te strikte regels kunnen immers realisatie van de doelen waarvoor ze
ontworpen zijn in de weg staan (Heijkers et al, 2012, Os et al, 2013). Tevens moet er ruimte
zijn voor interactieve planvorming: het plan staat niet al vooraf vast, maar komt voort uit het
proces en overleg met relevante partijen (VROM, 2003). Relevante partijen in een dergelijk
proces zijn de ondernemer als initiatiefnemer, de gemeente, omwonenden en eventueel de
provincie en lokale belangenorganisaties (Os et al, 2013). Om dit mogelijk te maken moeten
provincies en gemeenten in een duidelijke visie omschrijven wat zij verstaan onder
verduurzaming en duidelijke randvoorwaarden scheppen waarbinnen private partijen de
ruimte krijgen om met initiatieven te komen (Rooy et al, 2004, Rooy, 2011, Fontein et al,
2012, Os et al, 2013). Een goede afweging tussen flexibiliteit en regulering is daarom van
belang.
PARTICIPEREN

Op dit moment proberen de verschillende provincies de gewenste verduurzaming van de
sector te bereiken door verbetering van de aspecten volksgezondheid, dierwelzijn, milieu en
landschappelijke inpassing. Excessen moeten voorkomen worden terwijl er tegelijkertijd
ruimte moet zijn voor ontwikkeling en innovatie. Het initiatief voor ontwikkeling ligt bij de
ondernemers. De literatuurbeschouwing laat zien dat publieke waarden aan private
initiatieven verbonden kunnen worden door in overheidsbeleid de juiste mix tussen
reguleren, stimuleren, faciliteren en participeren op te nemen. Participatie van overheden in
ruimtelijke ontwikkelingen van intensieve veehouderijen zal naar verwachting echter
beperkt zijn. Risicodragende participatie van overheden, bijvoorbeeld door op te treden als
mede-investeerder, ligt niet voor de hand omdat overheden zelden directe belangen of
grondposities hebben bij ruimtelijke ontwikkelingen van intensieve veehouderijen. Tevens
ligt het niet voor de hand dat overheden het initiatief nemen voor uitbreiding of
nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. Voor de verwachtingen ten aanzien van de
beleidsmogelijkheden wordt daarom vooral gekeken naar de werkwijze van overheden bij
uitnodigingsplanologie. Dat betekent dat de overheid kaders stelt waarbinnen zij andere
partijen uitnodigt daar invulling aan te geven. Wenselijke ontwikkelingen die passen binnen
de door haar gestelde visie zal zij vervolgens faciliteren om innovatie en duurzaamheid te
stimuleren (Rooy, 2011).
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STIMULEREN

Bij een lage urgentie en potentie komen partijen echter niet vanuit zichzelf met plannen.
Partijen moeten in dergelijke gevallen worden uitgenodigd om met plannen te komen.
Initiatieven kunnen worden uitgelokt door probleemeigenaarschap te creëren: een gedeeld
probleem, een gedeelde ambitie of een gemeenschappelijk gevoel van urgentie. Vanuit dit
probleemeigenaarschap ontstaan vervolgens initiatieven die bijdragen aan het bereiken van
het gewenste doel. Het creëren van mentaal eigenaarschap kan door actief op zoek te gaan
naar partijen die het verschil willen maken, door urgenties te verknopen, het verrijken en
verbinden van initiatieven, grensoverschrijding te bevorderen en vertrouwen tussen de
partijen op te bouwen (Luin et al, 2012; Rooy, 2011). Daarbij richt een overheid zich op
koplopers, de partijen die iets willen en kunnen ondernemen. Door deze partijen te
ondersteunen worden meelopers en volgers verleid om eveneens met initiatieven te komen
die bijdragen aan het bereiken van de gewenste doelen. Ten slotte kunnen overheden
initiatieven stimuleren door subsidies toe te kennen aan wenselijke ontwikkelingen. In het
proces moet er echter voor gewaakt worden dat de overheid het initiatief en het
probleemeigenaarschap niet teveel naar zichzelf toetrekt (Fontein et al, 2012).
Ten aanzien van de intensieve veehouderij kan dit inhouden dat overheden de noodzaak
voor verduurzaming van de sector onder de aandacht brengen bij ondernemers die willen
uitbreiden. Zo wordt mentaal eigenaarschap gecreëerd en legt de overheid het
probleemeigenaarschap neer bij de initiatiefnemer. Door goede, laagdrempelige
communicatie in een vroeg stadium van het proces tussen initiatiefnemer, overheden en
omgeving, is het mogelijk om urgenties te verknopen. Bijvoorbeeld de uitbreiding van het
bedrijf, verduurzaming van de sector, landschappelijke kwaliteit en het verminderen van
emissies. Innovatieve en duurzame initiatieven worden vervolgens door de overheid
aangemoedigd.
FACILITEREN

Wanneer zich wenselijke initiatieven aandienen worden deze vervolgens gefaciliteerd door
middel van flexibele voorschriften, het loslaten van vastgestelde protocollen, het
differentiëren van regels en een ruimere uitwerking van het bestemmingsplan. De ruimte
voor nieuwe initiatieven moet niet teveel ingekaderd en voorgeschreven worden, dat
beperkt innovatie door betrokken partijen en de terugkeer naar het ‘afvinken’ van
toelatingsplanologie. Tevens wordt zo voorkomen dat een bestemming met enkel strak
omschreven gewenste bestemmingen de realisatie bemoeilijkt van initiatieven die niet
binnen de die strakke kaders vallen, maar die wel bijdragen aan de realisatie van de
achterliggende visie en doelstellingen. Daarom stellen overheden een visie op met
vaststaande en flexibele eisen, waar zij op hoofdlijnen aangeven welke ruimtelijke
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veranderingen wel of niet gewenst zijn met het oog op langetermijnprognoses en te
beschermen waarden. Dit biedt zowel onderhandelingsruimte als flexibiliteit en zekerheid.
Een tweede optie is dat een overheid wenselijke initiatieven faciliteert door ruimtelijk
instrumentarium later in het proces in te zetten ter ondersteuning van communicatie en om
uitkomsten van een gezamenlijk proces te bevestigen en naar buiten te brengen (Fontein et
al, 2012).
Flexibelere voorschriften en ruimere kaders betekenen echter dat overheden beperkt
worden in hun traditionele sturingsmogelijkheden bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.
Verschillende auteurs stellen daarom dat overheden zaken moeten durven loslaten en
tevens moeten accepteren dat het soms ook mis kan gaan. Overheden kunnen echter ook
invloed uitoefenen zonder actieve participatie of strakke kaders. Overheden kunnen door
middel van overleg met initiatiefnemers en andere betrokkenen in de verschillende fases
van een project invloed uitoefenen op de uiteindelijke plannen. Overheden en
initiatiefnemers kunnen bijvoorbeeld in een meerwaardegesprek het initiatief in de context
van publieke waarden en normen bespreken. Door dergelijke zachte
managementmethoden, zoals onderhandeling en overleg te combineren met strategisch
toegepaste wettelijke instrumenten, blijven overheden in staat ontwikkelingen in de
gewenste richting te sturen en publieke doelen te bereiken bij private initiatieven.
Op het moment dat er een definitief plan ligt neemt de toetsing de vorm aan van een
meerwaardetoets, in navolging van het eerdere meerwaardegesprek. In de
meerwaardetoets beoordelen overheden het initiatief als geheel op de ruimtelijke of
maatschappelijke meerwaarde die er mee bereikt wordt. Het beoordelingsproces vertoont
in dat geval grote gelijkenissen met de Engelse ruimtelijke ordeningspraktijk. Daarnaast
worden plannen niet enkel getoetst op het feit of wordt voldaan aan bestaande wet- en
regelgeving, maar wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de intenties achter de wet- en
regelgeving en welk doel een overheid daarmee beoogt te bereiken. De regie van de
gesprekken en de toetsing vindt plaats door een commissie van deskundigen of regionaal
kwaliteitsteam, vergelijkbaar met de status van een welstandcommissie.
De bovenstaande verwachtingen vormen het uitgangspunt voor het onderzoek en worden in
hoofdstuk 6 getoetst aan de resultaten van het empirisch onderzoek. Voordat de empirische
resultaten in hoofdstuk 4 en 5 aan bod komen wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op
de opzet van dit onderzoek, de gehanteerde onderzoeksmethoden, de selectie van de cases
voor de casestudies en de operationalisering van enkele centrale begrippen in dit onderzoek.
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3. METHODOLOGIE EN
OPERATIONALISERING
Dit hoofdstuk gaat in op de in dit onderzoek gehanteerde methodologie. In het voorgaande
hoofdstuk zijn op basis van de theorie verwachtingen uitgesproken met betrekking tot de
mogelijkheden waarop ontwikkelingsgerichte planologie kan bijdragen aan de
verduurzaming van de intensieve veehouderij en wat een dergelijke omslag naar
ontwikkelingsgerichte planologie betekent voor de werkwijze van lagere overheden. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksopzet en onderzoeksmethoden waarmee de in
het vorige hoofdstuk beschreven verwachtingen getoetst worden. De manier waarop het
onderzoek is uitgevoerd en opgezet, in de vorm van een casestudy naar het ruimtelijk
veehouderijbeleid in de vijf reconstructieprovincies, wordt in paragraaf 3.1 behandeld. De
wijze van gegevensverzameling en –verwerking komt vervolgens in paragraaf 3.2 aan bod.
Tevens is het bij de beantwoording van de vragen in dit onderzoek van belang om enkele
multi-interpretabele begrippen die in dit onderzoek centraal staan duidelijk te definiëren, de
operationalisering. Deze operationalisering van de begrippen vindt plaats in paragraaf 3.3. In
paragraaf 3.4 worden ten slotte de geselecteerde cases en de geïnterviewde personen
geïntroduceerd.
3.1 ONDERZOEKSOPZET
3.1.2 MEERVOUDIGE CASESTUDY

Het empirisch deel van dit onderzoek heeft de vorm van een meervoudige casestudy naar
het ruimtelijk veehouderijbeleid in vijf Nederlandse provincies. Bij een meervoudige
casestudy is het van belang dat de casussen goed met elkaar te vergelijken zijn (Bryman,
2012). Daarom is gekozen voor de vijf reconstructieprovincies: Noord-Brabant, Limburg,
Gelderland, Utrecht en Overijssel. Driekwart van de ongeveer 12.500 intensieve
veehouderijen in Nederland is geconcentreerd in deze vijf provincies (PBL, 2010). Derhalve
hebben deze provincies het meest te maken hebben met uitbreiding en nieuwvestiging van
intensieve veehouderijen. Door de benaderingen in ruimtelijk beleid voor de intensieve
veehouderij van deze provincies te vergelijken worden de verwachtingen, zoals deze in
hoofdstuk 2 zijn opgesteld, getoetst aan de praktijk.
Het nadeel van de keuze voor een casestudy is dat de gevonden resultaten in de meeste
gevallen niet generaliseerbaar zijn naar de gehele populatie, in dit geval alle Nederlandse
provincies. Er wordt immers slechts een beperkt aantal objecten diepgaand onderzocht
(Florusse & Wouters, 1991). Er kunnen dan geen algemene conclusies en aanbevelingen aan
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de onderzoeksresultaten worden verbonden (Bryman, 2012). Omdat in dit onderzoek
gekozen is voor een relatief groot aantal casussen - vijf van de twaalf provincies - waar het
merendeel van de intensieve veehouderijen geconcentreerd is – zo’n driekwart - , gelden
deze beperkingen ten aanzien van generalisatie bij casestudies slechts in beperkte mate.
Door alle reconstructieprovincies in het onderzoek te betrekken kunnen in ieder geval voor
deze provincies, die het meest met de in hoofdstuk 1 geschetste problemen te maken
hebben, algemene uitspraken gedaan worden. De benaderingen in ruimtelijk
veehouderijbeleid van de reconstructieprovincies worden in hoofdstuk 4 beschreven op
basis van gesprekken die zijn gevoerd met betrokkenen binnen en buiten de provincies. In de
volgende paragraaf wordt verder ingegaan op deze manier van dataverzameling.
3.2 GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

Dit onderzoek richt zich op de vraag op welke wijze ontwikkelingsgerichte planologie kan
bijdragen aan de gewenste verduurzaming van de intensieve veehouderij en wat een
dergelijke omslag naar ontwikkelingsgerichte planologie betekent voor de werkwijze van
lagere overheden. Om deze vraag te beantwoorden zijn op basis van het theoretisch kader in
het vorige hoofdstuk verwachtingen opgesteld die vervolgens getoetst worden aan
empirische gegevens. Er zijn echter veel verschillende manieren om deze gegevens te
verzamelen en te verwerken. In deze paragraaf worden deze methoden behandeld en
worden de keuzes voor de methoden die in dit onderzoek gebruikt zijn verantwoord.
3.2.1 GEGEVENSVERZAMELI NG

Over ontwikkelingsgerichte planologie zijn de afgelopen jaren al veel wetenschappelijke
artikelen, rapporten, beleidsstukken en andere documenten verschenen. Deze documenten
geven een beeld van de context, ontwikkeling en toepassing van ontwikkelingsgerichte
planologie alsmede de handelingswijzen van de vele verschillende partijen die betrokken zijn
in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Allereerst is daarom in hoofdstuk 2 een
literatuurstudie opgenomen met betrekking tot ontwikkelingsgerichte planologie. In deze
literatuurstudie wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, het doel en de verschillende
vormen van ontwikkelingsgerichte planologie en de rollen die een overheid in
ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ontwikkelingsprojecten kan aannemen. Dit betreft echter
enkel ontwikkelingsgerichte planologie met betrekking tot stedelijke ontwikkelingen. Over
de toepassing van ontwikkelingsgerichte planologie bij ruimtelijk beleid voor de intensieve
veehouderij is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan en is er weinig literatuur voor
handen. Om de verwachtingen uit de literatuurstudie te toetsen en om inzicht te verkrijgen
in de toepasbaarheid van ontwikkelingsgerichte planologie in ruimtelijk beleid voor de
intensieve veehouderij, is daarom gezocht naar andere onderzoeksmethoden.
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VERZAMELING VAN EMPIRISCHE GEGEVENS

De onderzoeksmethoden die voor de verdere gegevensverzameling aangewend kunnen
worden zijn kwantitatieve interviews (enquêtes) en kwalitatieve interviews. In het eerste
geval kan gedacht worden aan het afnemen van vragenlijsten bij de betrokken actoren met
vooraf geformuleerde vragen en antwoordmogelijkheden, waarna deze gegevens statistisch
geanalyseerd worden. Gezien de vragen die in dit onderzoek beantwoord worden heeft het
aantonen van statistische verbanden echter geen toegevoegde waarde. Het gaat niet om het
in kaart brengen van cijfers, maar om het inzichtelijk maken van de
toepassingsmogelijkheden
voor
ontwikkelingsgerichte
planologie.
Deze
toepassingsmogelijkheden en de rol van overheden en andere partijen in ruimtelijke
processen zijn moeilijk in cijfers uit te drukken, het zijn immers kwalitatieve gegevens.
Kwalitatieve gegevens “hebben betrekking op de aard, de waarde en de eigenschappen van
het onderzochte verschijnsel en niet op kwantiteiten zoals hoeveelheid, omvang en
frequentie” (Reulink & Lindeman, 2005, p. 4).
Om die reden is voor het verzamelen van empirische gegevens in dit onderzoek gekozen
voor de tweede interviewvariant, het kwalitatieve interview. In een kwalitatief interview
worden in een gesprekssituatie met geselecteerde actoren gegevens verzameld uit
antwoorden die zij geven op een vooraf geformuleerde probleemstelling en opmerkingen
die zij in het gesprek maken met betrekking tot het onderwerp. Bij een kwalitatief of open
interview is de onderzoeker bovendien flexibeler dan bij een kwantitatief interview. Hij of zij
gaat niet met een vastgestelde vragenlijst, maar slechts met een openingsvraag of met een
lijst van onderwerpen waarover hij of zij met de respondent wil spreken, het veld in. Door
deze flexibelere invulling van het interview kan beter ingespeeld worden op (onverwachte)
antwoorden die de respondent op voorgaande vragen heeft gegeven. Deze methode van
onderzoek is daarom zeer geschikt voor exploratief onderzoek (Reulink & Lindeman, 2005),
waaronder ook dit onderzoek geschaard kan worden.
SELECTIE VAN RESPONDENTEN

Bij het afnemen van open interviews is de selectie van respondenten een factor met veel
invloed op de uitkomsten van het onderzoek. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek
gaat het bij kwalitatief onderzoek niet om een bepaald, te berekenen aantal respondenten
dat benodigd is. Bij kwalitatief onderzoek is het aan de onderzoeker om te bepalen wanneer
er voldoende informatie verzameld is (Bryman, 2012). Het is daarbij zaak om te zorgen dat
zo veel mogelijk voor het onderzoek relevante partijen zijn geraadpleegd. Wanneer een
onderzoeker bewust bepaalde groepen buiten beschouwing laat, ontstaat immers een
incompleet beeld van de werkelijkheid (Wester, 2005). Voor dit onderzoek is daarom
gezocht naar respondenten die kunnen spreken namens de voor het onderzoek relevante
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partijen die betrokken zijn bij provinciaal ruimtelijk beleid met betrekking tot de (intensieve)
veehouderij.
Vanwege de opzet van dit onderzoek, in de vorm van een meervoudige casestudy naar de
vijf reconstructieprovincies, is gesproken met één of meerdere sleutelpersonen die
betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van het ruimtelijk veehouderijbeleid in die
provincies. Daarnaast is gesproken met medewerkers van enkele gemeenten en
belangenorganisaties. De gemeente Ede (GLD) en de gemeente Peel en Maas (LB) zijn daarbij
geselecteerd vanwege hun ruime ervaringen met de ruimtelijke ontwikkeling van intensieve
veehouderijen. De gemeente Voorst (GLD) is geselecteerd als referentiekader voor een
gemiddelde gemeente die met provinciaal beleid te maken krijgt. De Dienst Landelijk Gebied
(DLG) is geselecteerd vanwege hun ruime ervaring bij de coördinatie en begeleiding van
ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) is geselecteerd
als belangenorganisatie voor veehouders en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF)
is geselecteerd als natuurorganisatie die pleit voor een beter dierwelzijn en voor
vermindering van de negatieve effecten van de intensieve veehouderij op de natuur.
In de provincie Limburg is gesproken met Hans Caubo (Bijlage C), die als seniorbeleidsmedewerker strategie en innovatie agri en buitengebied bij de Provincie Limburg
betrokken is bij de totstandkoming van nieuw veehouderijbeleid en lid is van de provinciale
werkgroep die gemeenten in enkele pilotprojecten begeleid bij de implementatie van nieuw
veehouderijbeleid. In de provincie Noord-Brabant is gesproken met Gerard ter Hart (Bijlage
G), die als adviseur plattelandsontwikkeling betrokken is bij de opzet en implementatie van
nieuw ruimtelijk veehouderijbeleid. In Utrecht is gesproken met Franz Kluitmans (Bijlage H),
die als projectleider betrokken is bij de implementatie van nieuw ruimtelijk
veehouderijbeleid. In Overijssel is gesproken met Gerrit Valkeman (Bijlage K), die als
adviseur betrokken is geweest bij de opzet van het provinciaal ruimtelijk beleid voor het
buitengebied. In Gelderland is gesproken met Fons Goselink, Wendy Boland en Ralph Frins
(Bijlagen E & F). Fons Goselink is als beleidsmedewerker landbouw bij de provincie
Gelderland betrokken bij de opzet en implemenatie van nieuw ruimtelijk beleid voor de
intensieve veehouderij in de nieuwe omgevingsvisie. Wendy Boland is jurist bij de provincie
Gelderland en Ralph Frins is promovendus omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en werkt in het kader van zijn promotieonderzoek bij de provincie Gelderland. Bij
de gemeente Peel en Maas (LB) is gesproken met Gerard Boonenkamp (Bijlage B),
beleidsmedewerker strategie en ontwikkeling, en evenals Hans Caubo lid van de provinciale
werkgroep die gemeenten in enkele pilotprojecten begeleidt bij de implementatie van nieuw
veehouderijbeleid. Bij de gemeente Ede (GLD) is gesproken met Geert Butz (Bijlage A), als
adviseur buitengebied betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen van de intensieve
veehouderij in de gemeente. Bij de gemeente Voorst (GLD) is gesproken met Jan Wesseldijk
(Bijlage L), als senior landelijk gebied betrokken bij de ruimtelijke ontwikkelingen van de
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intensieve veehouderij in de gemeente. Bij LTO Noord is gesproken met de provinciaal
secretaris in Gelderland, Tjerk Elzinga (Bijlage D). Tot slot zijn gesprekken gevoerd met Hans
Jolink (Bijlage I), medewerker gebiedsontwikkeling bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG), en
de directeur van de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie (GNMF), Volkert Vintges (Bijlage J).
3.2.2 GEGEVENSVERWERKING

De interviews met de respondenten zijn opgenomen en vervolgens letterlijk uitgewerkt in
interviewverslagen waarbij niet-relevante delen van de gesprekken zijn weggelaten. De
respondenten hebben eveneens inzage gekregen in de transcripten, waarna enkele politiek
gevoelige uitspraken op verzoek van de respondenten uit de transcripten zijn verwijderd.
Deze aangepaste transcripten, als bijlage opgenomen in dit onderzoeksverslag, vormen de
basis voor het empirische deel van dit onderzoek in hoofdstuk 4 en 5. Om de kwalitatieve
informatie in deze transcripten te verwerken kan gebruik gemaakt worden van digitale
coderingsprogramma’s om de kwalitatieve gegevens te kwantificeren (het turven van
frequenties) of om overzicht aan te brengen in grote hoeveelheden kwalitatieve data
(Bryman, 2012). Wanneer het gaat om het achterhalen van de motieven en redenaties die
schuilgaan achter bepaalde benaderingen is het de vraag of kwantificering van kwalitatieve
resultaten toegevoegde waarde heeft: “Social phenomena […] need not be explained
numerically. It is the quality and richness of the response to a social situation which we
should focus on. While it may be interesting to know how many people feel positively or
negatively about some-thing, this is not the intention of qualitative inquiry” (Basit, 2003, p.
151). In dit onderzoek wordt om die reden afgezien van kwantificering van de
onderzoeksresultaten.
Daar komt bij dat het totale aantal afgenomen interviews relatief klein is (12) en dat de
gespreksonderwerpen niet gelijk zijn in alle interviews. Bij de provincies is met
sleutelpersonen gesproken over het ruimtelijk veehouderijbeleid in de betreffende
provincie, met medewerkers bij gemeenten is gesproken over de uitvoerbaarheid en met
personen bij belangenorganisaties is gesproken over hun visie ten aanzien van het
onderzoeksonderwerp. Digitaal coderen levert dan veel verschillende codes op en kost veel
tijd (Basit, 2003), waardoor het coderen haar doel voorbij schiet en niet bijdraagt aan het
aanbrengen van overzicht in de kwalitatieve data. In dit onderzoek is daarom gekozen voor
handmatige selectie en verwerking van interviewresultaten, waarbij relevante passages in de
transcripten handmatig geselecteerd, vergeleken en vervolgens in het empirisch deel van
het onderzoek verwerkt zijn.
3.3 OPERATIONALISERING

Bij de beantwoording van de vragen in dit onderzoek is het van belang om enkele multiinterpretabele begrippen die in dit onderzoek centraal staan duidelijk te definiëren. In de
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hoofd- en deelvragen, zoals geformuleerd in hoofdstuk 1, zijn drie van dergelijke multiinterpretabele begrippen opgenomen, namelijk ontwikkelingsgerichte planologie,
verduurzaming en intensieve veehouderij. Het eerste begrip, ontwikkelingsgerichte
planologie, is in het vorige hoofdstuk uitgebreid aan bod gekomen. Dit begrip wordt in deze
paragraaf daarom niet verder behandeld.
Voor het begrip intensieve veehouderij wordt in dit onderzoek de definitie gehanteerd zoals
deze is opgenomen in het streekplan van de Provincie Gelderland uit 2005. In dat streekplan
wordt intensieve veehouderij gedefinieerd als “Een agrarisch bedrijf of deel van een
agrarisch bedrijf waar tenminste 250m² aan bedrijfsvloeroppervlakte aanwezig is dat
gebruikt wordt als veehouderij volgens de wet milieubeheer voor het houden van vee,
pluimvee en nertsen, waarbij dit houden van vee geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in
gebouwen. Het biologisch houden van dieren conform een regeling krachtens artikel 2 van de
landbouwkwaliteitswet en het houden van melkrundvee, schapen of paarden, wordt niet
aangemerkt als intensieve veehouderij” (Provincie Gelderland, 2005, p.61).
Het begrip verduurzaming komt van het begrip duurzaamheid. Duurzaamheid is een
veelvuldig gebruikte term die, naar gelang de context, veel verschillende betekenissen kan
hebben. De algemene definitie van duurzaamheid is gegeven door de United Nations World
Commission on Environment and Development (WCED, 1987): “Sustainable development is
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs” (WCED, 1987, p.41). Toegespitst op veehouderij
merken Os et al (2013) op dat er diverse ideeën zijn rondom het begrip duurzaamheid. Zij
onderscheiden in hun onderzoek vier categorieën van doelen en waarden met betrekking tot
duurzaamheid in de intensieve veehouderij: (1) lokale omgeving (omwonenden):
gezondheid, geur, verkeer en uitzicht; (2) gebiedsniveau (gemeente en provincie): emissies
en ruimtelijke kwaliteit; (3) maatschappelijk (rijksoverheid): dierwelzijn, antibiotica,
stalgrootte; (4) sectoraal: efficiency, rentabiliteit en continuïteit. Deze aspecten komen
tevens terug in de gesprekken die zijn gevoerd met de respondenten. De intensieve
veehouderij ontbeert lokaal en maatschappelijk draagvlak, heeft een imagoprobleem en
kent een zeer grote prijsdruk door lage winstmarges (Goselink, 2013/Caubo,
2013/Boonekamp, 2013/Ter Hart, 2013). Op basis van de in deze gesprekken en de door Os
et al (2013) genoemde aspecten wordt verduurzaming van de intensieve veehouderij als
volgt gedefinieerd:



Verbetering van milieukwaliteitsaspecten (vermindering van emissies van fijn stof,
ammoniak en stikstof);
Verbetering van volksgezondheidaspecten (vermindering van emissies van fijn stof,
endotoxinen, zoönosen)
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Verbetering van het dierwelzijn (minder antibioticagebruik, meer ruimte en afleiding
voor de dieren, langere opfokperioden)
Verbetering van lokaal draagvlak (vermindering van geuroverlast, verbetering van de
landschappelijke inpassing, vermindering van het aantal bezwaarprocedures)
Verbetering van maatschappelijk draagvlak (verbetering van imago van de sector,
vermindering van bezwaarprocedures)
Verbetering van bedrijfseconomische omstandigheden (betere rentabiliteit, verlaging
prijsdruk)

Op basis van deze operationalisering en de eerder in dit hoofdstuk behandelde
onderzoeksopzet en onderzoeksmethoden worden de empirische resultaten van dit
onderzoek gepresenteerd en geanalyseerd. In het volgende hoofdstuk worden de
verschillende benaderingen in ruimtelijk veehouderijbeleid van de reconstructieprovincies
uiteengezet op basis van de informatie uit de afgenomen interviews. In hoofdstuk 5 worden
de verschillen vervolgens geanalyseerd, waarna in hoofdstuk 6 de verwachtingen uit
hoofdstuk 2 worden getoetst aan de resultaten uit hoofdstuk 4 en 5.
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4. BENADERINGEN IN PROVINCIAAL
RUIMTELIJK VEEHOUDERIJBELEID
In het eerste hoofdstuk is duidelijk geworden dat de reconstructieprovincies worstelen met
de problemen die op dit moment spelen in de intensieve veehouderij. De sector kampt met
verzet tegen uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehouderijen ten gevolge van
onder meer geurhinder, milieuproblemen, slechte landschappelijke inpassing en
maatschappelijke onrust over dierwelzijn en volksgezondheid. Bestaand beleid biedt in veel
gevallen onvoldoende mogelijkheden om deze problemen integraal aan te pakken. In de
zoektocht naar ruimtelijk beleid om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden hebben de
reconstructieprovincies echter elk in meerdere of mindere mate een eigen benadering
gekozen. De ervaringen en keuzes van deze provincies bieden een interessante kijk op de
verschillende benaderingen die mogelijk zijn in het opstellen van nieuw ruimtelijk
veehouderijbeleid en de voor- en nadelen die bepaalde keuzes met zich meebrengen. In dit
hoofdstuk worden de benaderingen van de verschillende reconstructieprovincies
uiteengezet en nader toegelicht. Niet alleen de harde beleidsregels komen aan bod, maar
ook de achtergrond en context waarin het beleid tot stand is gekomen, worden nader
toegelicht. Dit heeft immers invloed op de keuzes die door de verschillende provincies zijn
gemaakt. De verschillende benaderingen worden uiteengezet en toegelicht op basis van de
interviews die zijn afgenomen met sleutelpersonen in de verschillende organisaties, waar
nodig aangevuld met informatie uit geschreven bronnen. Vervolgens worden in hoofdstuk 5
de aspecten waarop de benaderingen verschillen nader toegelicht op basis van de
afgenomen interviews en aanvullende gesprekken. In dat hoofdstuk wordt duidelijk welke
verschillende antwoorden mogelijk zijn op de vragen van de provincies ten aanzien van
ruimtelijk veehouderijbeleid, welke redenatie aan de verschillen ten grondslag ligt en welke
twistpunten er bestaan ten aanzien van de beleidsmogelijkheden.
4.1 PROVINCIE NOORD-BRABANT
4.1.1 ACHTERGROND

De Provincie Noord-Brabant zit eind 2013 in de afrondende fase van het ontwikkelen en
vaststellen van nieuw ruimtelijk beleid voor de veehouderij. Dit nieuwe beleid volgt op een
roerige periode in de provincie met betrekking tot de (intensieve) veehouderij. Nadat de
provincie in 1997 getroffen wordt door de varkenspest worden zeven reconstructieplannen
opgesteld, waardoor een groot gedeelte van de provincie wordt opgedeeld in
extensiveringsgebied,
verwevingsgebied
of
landbouwontwikkelingsgebied.
In
extensiveringsgebieden is geen ruimte meer voor uitbreiding van intensieve veehouderijen,
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in verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden daarentegen is ruimte voor
ontwikkeling van de intensieve veehouderij. In die gebieden worden in sommige
reconstructieplannen
uitbreidingsmogelijkheden
geboden
tot
een
maximum
bouwblokomvang
van
respectievelijk
2,5
en
3
hectare,
waarbij
in
landbouwontwikkelingsgebieden eveneens de mogelijkheid tot nieuwvestiging bestaat (Os
et al, 2013).
De uitvoering van deze plannen leidt echter al snel tot lokaal protest tegen nieuwvestiging
en grootschalige uitbreidingen van bedrijven in landbouwontwikkelingsgebieden.
Verschillende lokale protestgroepen worden opgericht, waar met name de bezwaren van
omwonenden centraal staan (Os et al, 2013). De groeiende maatschappelijke onrust over de
negatieve effecten van de intensieve veehouderij leidt uiteindelijk tot het burgerinitiatief
Megastallen-néé, dat op 10 juli 2009 wordt ingediend bij de Provinciale Staten (Provincie
Noord-Brabant, 2010). De maatschappelijke onrust ontstaat doordat men zich steeds meer
stoort aan slecht dierwelzijn, overmatig antibioticagebruik, gebrek aan transparantie
omtrent voedselveiligheid en dierwelzijn en overlast door uitstoot van ammoniak en fijnstof.
Daarnaast bestaat er een toegenomen vrees voor het overslaan van ziektes van dier op
mens. De slechte ervaringen van veel mensen met de uitbraak van Q-koorts, zoals de
chronische gevolgen van de ziekte en de trage reactie van overheden, zorgden tevens voor
angst (Commissie van Doorn, 2011; Provincie Noord-Brabant, 2013a). Naast deze
maatschappelijke onrust leidde intensivering en schaalvergroting lokaal tot het ontstaan van
enkele overbelaste gebieden en situaties (Noord-Brabant, 2013a), er was simpelweg sprake
van te veel mensen en dieren op een beperkte oppervlakte, met misstanden en risico’s op
het gebied van ruimtelijke inpassing, dierwelzijn, milieu, volksgezondheid tot gevolg
(Commissie van Doorn, 2011).
In een reactie op de maatschappelijke onrust en het burgerinitiatief stelt de provincie in
2011 een maximale bouwblokomvang in van 1,5 hectare voor de intensieve veehouderij
(Provincie Noord-Brabant, 2013b). Tegelijkertijd stelt zij de commissie van Doorn aan om
een antwoord te krijgen op de vraag hoe de provincie in de toekomst om moet gaan met de
intensieve veehouderij (Commissie van Doorn, 2011). De commissie van Doorn concludeert
eind 2011 dat enkel het inkrimpen van de intensieve veehouderij geen oplossing is, maar dat
er toegewerkt moet worden naar een ‘zorgvuldige veehouderij’. Ontwikkelingsruimte voor
de intensieve veehouderij is noodzakelijk om ondernemers perspectief te kunnen bieden.
Deze verduurzaming moet echter niet alleen plaatsvinden bij de primaire producent, maar in
de gehele keten (Commissie van Doorn, 2011).
De conclusies uit het rapport worden door de Provincie Noord-Brabant overgenomen om te
komen tot een ‘zorgvuldige veehouderij’ in 2020. Sindsdien werkt de provincie aan nieuw
beleid om die transitie te faciliteren. In het ruimtelijke beleidsspoor staat het verdienen van
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ontwikkelingsruimte centraal in dat beleid: intensieve veehouderijen kunnen
ontwikkelingsruimte krijgen mits de ontwikkeling bijdraagt aan een transitie naar een
duurzame veehouderij (Provincie Noord-Brabant, 2013a). Naast het ruimtelijke spoor kiest
de provincie er ook voor om afspraken te maken met andere ketenpartijen omdat volgens
haar ook in economisch opzicht een transitie noodzakelijk is. Het huidige verdienmodel,
gericht op schaalvergroting en kostenminimalisatie is volgens de provincie niet langer
houdbaar: zonder een eerlijke prijs is volgens de provincie geen duurzame productie
mogelijk (Provincie Noord-Brabant, 2013b).
4.1.2 OPZET VAN NIEUW RUIMTELIJK BELEID

Om te komen tot een zorgvuldige veehouderij kiest Noord-Brabant er voor om het beleid
niet alleen voor de intensieve veehouderij, maar voor de gehele veehouderij te laten gelden.
Noord-Brabant maakt deze keuze om het beleid ook voor de grondgebonden veehouderij te
laten gelden omdat de vrees bestaat dat ook deze sector zich bij verdere schaalvergroting en
intensivering ontwikkelt in een onwenselijke richting die niet aansluit bij de
duurzaamheiddoelstellingen van de provincie (Provincie Noord-Brabant, 2013a). In de
woorden van Gerard ter Hart, adviseur plattelandsontwikkeling bij de provincie NoordBrabant, moeten alle veehouderijen die in de toekomst willen uitbreiden in Noord-Brabant
hun ontwikkelingsruimte verdienen: “we stellen er extra voorwaarden aan, en die gaan
verder dan alleen het ruimtelijke deel” (ter Hart: bijlage G, p.1). In de praktijk komt het
verdienen van ontwikkelingsruimte er op neer dat de provincie bij uitbreiding en
nieuwvestiging van veehouderijen hogere eisen stelt dan de wettelijke eisen op de thema’s
volksgezondheid, dierwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en fysieke leefomgeving. Het
thema fysieke leefomgeving is daarbij een combinatie van ruimtelijke inpassing en milieu
(ter Hart: bijlage G).
Om dat te bereiken is in de verordening een verbod op uitbreiding van bestaande
bebouwing binnen het bouwblok opgenomen, waardoor alle bedrijven worden begrensd op
de huidige bebouwing binnen het bouwblok en ruimte die bestaat in reeds verleende
vergunningen. Uitzonderingen op dit verbod zijn mogelijk voor ontwikkelingen die bijdragen
aan de ontwikkeling richting een zorgvuldige veehouderij. De regels en invulling van die eis
worden door de Gedeputeerde Staten nader vastgesteld in de Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) (ter Hart: bijlage G). De BZV is een maatlat waarop
een veehouder punten scoort op de thema’s dierwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid
en fysieke omgeving. Om het bedrijf te kunnen uitbreiden moet de totaalscore op de
verschillende thema’s groter of gelijk zijn aan de op dat moment geldende norm. De norm
wordt bepaald op basis van een steekproef onder bedrijven in de provincie en wordt op die
manier trapsgewijs telkens hoger. Om te voldoen aan de (steeds hoger wordende) norm zal
een ondernemer meer moeten doen dan alleen de wettelijk verplichte maatregelen, hij zal
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bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen moeten leveren op de verschillende aspecten (ter Hart:
bijlage G; Provincie Noord-Brabant, 2013b). Deze maatregelen moeten evenwichtig verdeeld
worden over de verschillende thema’s. Dat geldt eveneens voor de kosten van de
maatregelen, zodat niet enkel de goedkoopste maatregelen worden uitgevoerd. Daarbuiten
mag de ondernemer zelf kiezen wat meer bij hem past en welke maatregelen hij toepast
(figuur 4.1). Deze eis geldt voor elke uitbreiding buiten de bestaande bebouwing, maar
binnen het bouwblok. Voldoet een bedrijf niet aan de BZV dan is uitbreiding niet mogelijk,
“iemand die dus niet aan die BZV voldoet, mag helemaal niks” (ter Hart: bijlage G, p.1).
Figuur 4.1: Algemeen principe scoringssystematiek BZV

Bron: Provincie Noord-Brabant, 2013b
“Er is ook een artikel opgenomen over de zorgvuldige dialoog die gevoerd moet zijn, gericht
op het betrekken van de omgeving bij de planontwikkeling” (ter Hart, bijlage G, p. 2). Naast
het voldoen aan de BZV vormt deze dialoog tussen veehouder en omgeving een tweede
vereiste bij de uitbreiding van veehouderijen in Noord-Brabant. Wanneer een ondernemer
uitbreidingsplannen heeft moet hij over die plannen in gesprek met zijn directe omgeving.
Doet een ondernemer dat niet dan wordt zijn vergunningaanvraag niet in behandeling
genomen. Bij de vergunningaanvraag dient de ondernemer een rapport van de dialoog in te
leveren. “Uit het rapport moet naar voren komen wat de mening van de buurt is en wat de
ondernemer daar wel of niet mee gedaan heeft” (ter Hart, bijlage G, p.2). Het kan zijn dat uit
de dialoog goede ideeën naar voren komen over de invulling van de maatregelen die de BZV
vereist. Het is echter geen vereiste dat de ondernemer en zijn omgeving het eens worden in
de dialoog. De gemeente neemt uiteindelijk het besluit en wettelijke inspraakmogelijkheden
blijven bestaan (ter Hart: bijlage G).
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Dit nieuwe beleid betekent volgens Ter Hart (bijlage G) niet dat er bouwblokruimte wordt
ingetrokken, er worden enkel extra voorwaarden gesteld aan het benutten van bestaande
ontwikkelingsruimte. De maximale bouwblokomvang van 1,5 hectare blijft daarbij
gehandhaafd. Een uitzondering op die regel wordt echter gemaakt voor grondgebonden
veehouderijen die onder de norm van twee grootvee-eenheden (GVE) per hectare blijven en
voor ontwikkelingen die aanzienlijk bijdragen aan de gewenste transitie naar een zorgvuldige
veehouderij, bijvoorbeeld wanneer een groter bouwblok bedrijfseconomisch of ruimtelijk
gezien noodzakelijk is voor het nemen van bepaalde duurzaamheidsmaatregelen, een goede
landschappelijke inpassing of wanneer bepaalde stalsystemen of uitloopruimtes zoveel
ruimte innemen (ter Hart: bijlage G, Provincie Noord-Brabant, 2013a).
Ten slotte kiest Noord-Brabant er voor om deze bepalingen als rechtstreeks werkende regels
in de provinciale verordening op te nemen. Dat betekent dat deze bepalingen direct van
toepassing zijn op alle ontwikkelingen zodra de verordening is vastgesteld in Provinciale
Staten. Volgens ter Hart (bijlage G) is de provincie daardoor niet afhankelijk van gemeenten
voor de doorwerking van het beleid in bestemmingsplannen, waardoor de implementatie
van het nieuwe beleid direct plaatsvindt.
4.1.3 NIET RUIMTELIJKE MAATREGELEN

Naast het ruimtelijke spoor stuurt de provincie Noord-Brabant ook aan op verduurzaming
van de intensieve veehouderij door middel van afspraken met ketenpartijen (onder meer
supermarkten) over het stellen van hogere eisen aan de afgenomen producten op de
genoemde duurzaamheidsaspecten. Op deze wijze tracht de provincie ook veehouders te
bereiken buiten het ruimtelijke spoor. Door middel van ruimtelijk beleid is de provincie
volgens ter Hart (bijlage G) enkel in staat bedrijven te bereiken die in de toekomst van plan
zijn het bebouwde oppervlak van het bedrijf uit te breiden. Bedrijven die hun
bedrijfsactiviteiten binnen het bestaande bebouwingsoppervlak verder kunnen ontwikkelen
blijven van deze eisen gevrijwaard. Ruimtelijk beleid kan deze bedrijven niet bereiken. In het
Verbond van Den Bosch heeft de provincie daarom afspraken gemaakt met enkele grote
ketenpartijen over hogere eisen aan de producten die door de in het convenant betrokken
bedrijven worden afgenomen. Deze kwaliteitseisen zijn afgestemd op de eisen die de
provincie door toepassing van de BZV stelt in haar ruimtelijk beleid (ter Hart: bijlage G).
4.2 PROVINCIE LIMBURG
4.2.1 ACHTERGROND

In vergelijking met Noord-Brabant is de politieke aanloop naar nieuw beleid in Limburg
relatief rustig. Er is geen sprake van een provinciaal burgerinitiatief of een door de provincie
ingestelde maximumnorm voor agrarische bouwblokken. Wel bestaat in Limburg eveneens
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de behoefte om de veehouderijsector te verduurzamen, ook Limburg heeft immers te
maken met de toegenomen maatschappelijke kritiek op de veehouderij. Caubo en
Boonenkamp (bijlage C & B) geven aan dat provincie en gemeenten lokaal te maken hebben
met overbelaste situaties en verstoorde relaties tussen veehouders en hun omgeving, met
name omwonenden en natuurorganisaties. Ten gevolge daarvan zitten in de praktijk veel
gevallen jaren vast in bezwaarprocedures die tot aan de Raad van State kunnen duren.
Natuurorganisaties, provincie, gemeenten en ondernemers zagen elkaar bijna dagelijks in de
rechtszaal. Dit heeft in Limburg geleid tot het besef dat het ruimtelijk beleid voor de
veehouderij in de toekomst fundamenteel anders moet. Samen met de veehouderij, de
milieufederatie en de dierenbescherming is door de provincie vervolgens de
innovatieagenda ‘Zo ziet Limburg dieren’ opgesteld. Het doel van de innovatieagenda is dat
de veehouderij in 2025 niet langer een last maar lust is voor zijn omgeving (Caubo: bijlage C;
Boonenkamp: bijlage B).
De filosofie die volgens Caubo en Boonenkamp (bijlage C & B) ten grondslag ligt aan de
innovatieagenda is dat de rol van de overheid en de veehouder drastisch moet veranderen.
In de afgelopen decennia heeft de overheid in toenemende mate de rol van scheidsrechter
toebedeeld gekregen wanneer de belangen van veehouders, burgers en NGO’s botsen. Op
het moment dat zich een probleem voordoet tussen veehouderij, burgers en NGO’s kloppen
zij aan bij de overheid. De overheid grijpt vervolgens in door het ontwikkelen van nieuwe
regels voor de veehouderij. Geen van beide partijen is echter tevreden met die regels, beide
partijen vinden immers dat het te veel naar de kant van de ander neigt. Daar komt volgens
Boonenkamp (bijlage B) bij dat een overheid door middel van regelsturing schijnzekerheid
creëert.
Schijnzekerheid ontstaat volgens hem als een overheid op de traditionele manier normen
opstelt, bijvoorbeeld een afstandsnorm van 100 meter tussen veehouderijen en woningen in
verband met volksgezondheid en fijnstof. De veehouder weet daardoor waar hij zich aan
moet houden en de burger weet dat het geen gevolgen heeft voor zijn gezondheid. Als er
vervolgens toch iemand ziek wordt die verder van het bedrijf woont dan de gestelde 100
meter, dan is het de vraag wie verantwoordelijk is. De ondernemer heeft zich aan de regels
gehouden en de overheid beroept zich op een rapport van bijvoorbeeld de GGD. De
overheid wringt zich daardoor constant in vreemde bochten. Caubo en Boonenkamp (bijlage
C & B) concluderen dan ook dat de overheid de verantwoordelijkheid niet langer moet
overnemen van de veehouder. Niet de overheid heeft een probleem, maar de veehouder die
zijn bedrijf wil ontwikkelen. Daarbij is het volgens Boonenkamp van belang dat de overheid
in wetgeving niet de middelen benoemt, maar dat zij doelgerichte wetgeving maakt. “Dat
houdt in: een gezond woon- en werkklimaat, oog voor de natuur, ruimte voor de economie,
de people, planet en profit. Die zitten in je afweging, dat is je doel. Alles wat bijdraagt aan
het behalen van dat doel ga je faciliteren” (Boonenkamp: bijlage B, p.3). Daarmee sluit de
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Limburgse benadering aan bij de in hoofdstuk 2 uiteengezette kenmerken van
uitnodigingsplanologie.
4.2.2 DE DIALOOG STAAT CENTRAAL

In het proces om de verantwoordelijkheid terug te leggen bij veehouders staat volgens
Boonenkamp een dialoog tussen veehouder en zijn omgeving centraal “[…] om het hogere
doel wat iedereen nastreeft, in dit geval de duurzame veehouderij, te bereiken”
(Boonenkamp: bijlage B, p.2). Wanneer een ondernemer wil uitbreiden en problemen
ervaart in zijn directe omgeving wordt de ondernemer gestimuleerd het gesprek aan te gaan
met zijn omgeving en te zoeken naar een oplossing. Uit de gesprekken met Boonenkamp en
Caubo (bijlage B & C) blijkt dat het proces rond de dialoog op dit moment nog in de
kinderschoenen staat en dat de dialoog enkel plaatsvindt op vrijwillige basis van zowel de
veehouder als omgeving. De dialoog is niet ingekaderd in de bestemmingsplannen en in de
provinciale visie en verordening en is juridisch niet verankerd in het ruimtelijke
ordeningsproces. Een dialoog is daardoor enkel mogelijk als beide partijen vrijwillig
meewerken aan een dergelijk proces en de dialoog verloopt parallel aan bestaande formele
trajecten op basis van bestaand beleid in de vorm van de vigerende bestemmingsplannen.
Wanneer de dialoog leidt tot een oplossing die gedragen wordt door alle partijen, dan
wordt een intentieverklaring ondertekend en wordt het formele proces gepasseerd door de
dialoog. Komen de partijen er echter niet uit dan bestaat altijd de mogelijkheid het traject te
verlaten en bezwaar aan te tekenen in de formele procedure. In dat geval wordt de dialoog
verlaten en valt men terug op het ´oude´ systeem. Boonenkamp (bijlage B) benadrukt dat
het daarom van belang blijft de bestaande procedures correct uit te voeren om het
vertrouwen van burgers in de overheid niet te schaden.
Bij het aangaan van een dialoog is het volgens hem daarom van belang dat zowel veehouder
als omgeving bereid zijn gezamenlijk tot een oplossing te komen. Met veehouders en
burgers worden gesprekken aangegaan om na te gaan of beide partijen gemotiveerd zijn om
een dialoog aan te gaan. Wanneer omwonenden hun gelijk willen halen of wanneer een
ondernemer op zijn rechten gaat staan, dan wordt het proces niet aangegaan en valt men
terug op bestaande regelgeving (Boonenkamp: bijlage B). “Ondernemers die niet willen
bewegen in een goede richting, die blijven gewoon in de regulerende sfeer. Die blijven in de
patstelling met vergunningen en de Raad van State. Dat is de verantwoordelijkheid van die
ondernemer” (Caubo: bijlage C, p. 8). Is een ondernemer daarentegen bereid zijn
verantwoordelijkheid te nemen dan wordt de ondernemer begeleid in het aangaan van de
dialoog. De ondernemer wordt geleerd wat het betekent om een dialoog te voeren met zijn
omgeving. De provincie Limburg kiest er volgens Boonenkamp (bijlage B) bewust voor om de
dialoog niet te reguleren. De invulling of het verloop van het proces worden niet
voorgeschreven. In de filosofie van de provincie Limburg is de dialoog een natuurlijk proces
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op basis van gelijkwaardigheid en wordt de ruimte voor partijen om hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen kleiner en de overheidsbemoeienis groter wanneer het
proces gereguleerd wordt.
In de provincie Limburg bestaat wel een duidelijke visie over hoe de dialoog idealiter
verloopt. In plaats van eerst een plan opstellen en een vergunningaanvraag ter toetsing
indienen bij de gemeente, gaat een veehouder met ontwikkelingsplannen van meet af aan
om tafel zitten met zijn omgeving, waarbij hij ook de gemeente vroegtijdig in het proces
betrekt. Nog voor de ondernemer een uitgetekend plan heeft, gaat hij met zijn omgeving in
gesprek over zijn plannen en legt hij aan zijn omgeving voor in welke richting hij wil groeien
en op welke wijze dat ook voor de omgeving op een wenselijke manier in te vullen is (Caubo:
bijlage C; Boonenkamp: bijlage B). Op het moment dat een ondernemer al een uitgetekend
plan heeft, is een ondernemer volgens Boonenkamp (bijlage B) immers minder snel geneigd
aanpassingen te maken; er is dan vaak al tijd en geld gestoken in de plannen en elke extra
wijziging brengt nog meer kosten en vertraging met zich mee. Wanneer een ondernemer
nog geen uitgetekend plan heeft maar enkel een ‘droom’ over hoe zijn bedrijf er over 10 tot
20 jaar uitziet, is de ondernemer nog flexibel in het gesprek met zijn omgeving en eerder
bereid om aanpassingen te maken om tegemoet te komen aan zijn omgeving. Het idee is dat
op die manier in het gesprek met de omgeving geleidelijk een oplossing ontstaat waar beide
partijen zich in kunnen vinden. Daarbij geldt volgens Boonenkamp dat een ondernemer zich
ook bewust moet zijn van het karakter van zijn omgeving: “Als het een woonomgeving is
wordt het een stuk lastiger en is je opgave velen malen hoger om aan de eisen van de
omwonenden te voldoen dan wanneer je tegen een natuurgebeid aan zit” (Boonenkamp:
bijlage B, p. 8).
Naast oplossingen die op draagvlak kunnen rekening bij zowel de veehouder als zijn
omgeving kan een dialoog in de visie van de provincie Limburg ook innovatie in de sector
stimuleren. Partijen zoals voerleveranciers, stallenbouwers en bedrijven in
klimaattechnologie kunnen in de dialoog betrokken worden om tot gedragen oplossingen te
komen voor problemen waar de veehouder en zijn omgeving tegenaan lopen. Zij kunnen
innovatieve, vernieuwende technische oplossingen aandragen voor bijvoorbeeld
geuroverlast, inpassingsproblemen of emissie van ammoniak en fijnstof. Het is voor deze
partijen interessant om in deze oplossingen te investeren, de problematiek speelt immers op
meer plekken waardoor zij mogelijkheden hebben om met nieuwe technieken te komen en
deze te vermarkten (Boonenkamp: bijlage B; Caubo: bijlage C). Beide heren benadrukken dat
het dan wel van belang is dat overheden ook de meest innovatieve oplossingen vereisen,
anders ontbreekt de druk voor veehouders om de systemen af te nemen. Er moet een
prikkel zijn voor veehouders om te vragen om technieken met een lagere emissie dan nu het
geval is: “Op het moment dat wij als overheid zeggen: dit is jouw ruimte, en de bestaande
technieken daar voldoe je aan, dan zit er geen enkele druk achter om nieuwe technieken te
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ontwikkelen en verdere stappen te zetten. En ook geen drive voor de ondernemer om te
vragen om technieken met een lagere emissie dan gangbaar” (Boonenkamp: bijlage B, p. 7).
De provincie Limburg is daarom voornemens om in het provinciaal omgevingsplan te
reguleren dat een veehouder de best beschikbare technieken gebruikt, zo vertelt Caubo
(bijlage C).
Dat kan volgens hem echter ook betekenen dat er een oplossing uit de dialoog komt die niet
past in bestaande wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omdat een nieuwe techniek nog niet in
bestaande wet- en regelgeving is voorzien of omdat een ondernemer een groter bouwblok
nodig heeft voor bepaalde maatregelen. Indien dat het geval is dan wordt die oplossing
alsnog door gemeente en provincie gefaciliteerd. Tevens kan dat volgens Boonenkamp
betekenen dat een gemeente afziet van handhaving wanneer een oplossing inhoudt dat er
wordt afgeweken van de vergunning om bepaalde zaken uit te proberen die kunnen
bijdragen aan het uiteindelijke doel, want “het strikt handhaven van de regels die op dit
moment gelden, gaat morgen nooit een oplossing bieden” (Boonenkamp: bijlage B, p.5). Het
doel staat bij het nieuwe beleid voorop, niet de middelen. Als er een plan is dat bijdraagt aan
een duurzame veehouderij en waar zowel veehouder als omgeving achter staan, dan wordt
vervolgens gekeken wat dat van gemeente en provincie vraagt om het mogelijk te maken.
Op die manier wil de provincie vervolgens samen met gemeenten koplopers faciliteren
(Caubo: bijlage C). Daarmee sluit de benadering van de provincie Limburg op dit punt aan bij
van Rooy’s (2011) visie op uitnodigingsplanologie, zoals verwoord in paragraaf 2.4.3: een
initiatief moet volgens hem beoordeeld worden “op de ruimtelijke en/of maatschappelijke
meerwaarde die er per saldo mee wordt bereikt. Geen muggenzifterij over een aspect maar
beoordeling van het geheel” (Rooy, 2011, p.2). Boonenkamp (bijlage B) legt uit dat het
uiteindelijk de wens is van de provincie Limburg dat een ondernemer in dialoog met zijn
omgeving zijn eigen vergunning opstelt. De gemeente kijkt vervolgens of dat goed is
gebeurd, of er draagvlak is voor de voorgenomen ontwikkeling bij alle partijen. Wanneer dat
zo is dan verleent de gemeente de vergunning. Door toepassing van de dialoog komt het
zwaartepunt aan de voorkant van het proces te liggen om problemen te voorkomen, in
plaats van aan het einde van het proces om bestaande problemen op te lossen.
4.2.3 ONDERSTEUNING

Het nieuwe beleid in Limburg bevindt zich op dit moment nog in een pril stadium: “wij
realiseren ons zeker wel dat dit niet van vandaag op morgen staat en dat het een proces van
de lange adem is” , (Caubo: bijlage C, p. 4). In enkele pilotprojecten wordt op dit moment
geëxperimenteerd met de toepassing van de dialoog parallel aan de bestaande procedures.
De gemeenten die met de pilotprojecten bezig zijn worden op dit moment ondersteunt door
een kleine werkgroep van vier personen, waar zowel Caubo als Boonenkamp onderdeel van
uitmaken. Deze werkgroep begeleidt de gesprekken en kijkt wat er nodig is om gemeente,
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ondernemer, omwonenden en natuurorganisaties met elkaar in gesprek te brengen. De
werkgroep neemt echter geen verantwoordelijkheden over van de gemeente, zij blijft
uiteindelijk verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het proces. In deze beginfase
draait het in de pilotprojecten met name om het opdoen van ervaringen met de nieuwe
werkwijze. Op dit moment is er nog nauwelijks concrete invulling van de nieuwe werkwijze.
De ervaringen die worden opgedaan in de pilotprojecten moeten op den duur leidden tot
het invullen van een ‘casco’ met casussen en praktijkvoorbeelden. Door ervaring wordt
geleidelijk duidelijk welke gereedschappen bruikbaar zijn om te komen tot een veehouderij
die geen ‘last’ maar een ‘lust’ voor zijn omgeving is (Caubo: bijlage C).
Op den duur is het de bedoeling dat gemeenten dergelijke processen zelf kunnen
begeleiden, zonder begeleiding van een provinciale werkgroep. Niet alle gemeenten hebben
echter de kennis en ervaring in huis om dat zelfstandig te doen. Grotere gemeenten met
veel (intensieve) veehouderijen in hun gemeente kunnen de benodigde kennis in eigen huis
ontwikkelen. Voor kleinere gemeenten of gemeenten zonder veel (intensieve)
veehouderijen is dat echter niet mogelijk, voor hen is het in huis halen van dergelijke kennis
te duur voor de weinige gevallen waarin zij de kennis nodig hebben. Daarom werkt de
provincie Limburg aan het opzetten van een kennisnetwerk waarin kennis over de nieuwe
werkwijze met betrekking tot de (intensieve) veehouderij wordt gedeeld. Gemeenten
hoeven de benodigde expertise immers niet allemaal zelf in huis te hebben als zij
samenwerken en hun kennis delen (Caubo: bijlage C). Het uiteindelijke doel is een
samenwerking van provincie, gemeenten en eventueel ook ministeries. Op die manier wordt
de expertise die bij overheden en intermediaire partijen zoals de GGD aanwezig is ontsloten
via een gezamenlijk netwerk. Gemeenten moeten de dialoog uiteindelijk zelf kunnen
begeleiden door gebruik te maken van dit kennisnetwerk (Boonenkamp: bijlage B).
Het delen van kennis blijft in de plannen van de provincie niet beperkt tot overheden, ook
kennisinstellingen zoals de Hogere Agrarische School (HAS) en verschillende Universiteiten
worden volgens Boonenkamp betrokken in het kennisnetwerk (Boonenkamp: bijlage B). Het
doel van het kennisnetwerk is tweeledig. Ten eerste moet het kennisnetwerk er voor zorgen
dat inhoudelijke kennis op het juiste moment op de juiste plek is. De uitbreidingsplannen
van een ondernemer worden in overleg afgestemd op zijn omgeving. Caubo (bijlage C) legt
uit dat wanneer in dat proces behoefte is aan expertise, bijvoorbeeld op het gebied van
volksgezondheid of emissies, die expertise via het kennisnetwerk in het proces kan worden
betrokken. De kennis die nodig is in het proces is afhankelijk van het bedrijf en de omgeving
waarin het bedrijf zich bevindt, de benodigde kennis verschilt dus per specifiek geval. Die
kennis hoeft een gemeente of ambtenaar niet zelf te hebben, maar die moet wel betrokken
kunnen worden in het proces door gebruik te maken van het kennisnetwerk (Caubo: bijlage
C).

60

Sturen op verduurzaming in de intensieve veehouderij

Een ambtenaar moet dan wel weten waar hij of zij deze kennis kan betrekken. Het tweede
doel van het kennisnetwerk is daarom het opzetten van cursustrajecten voor ambtenaren
die de processen moeten begeleiden. De ambtenaar moet immers het gesprek aangaan met
de ondernemer en omwonenden en de dialoog begeleiden. Dat vraagt andere (extra)
kwaliteiten van de ambtenaar die dat gaat doen. Zij moeten de competentie hebben om een
netwerkspeler te zijn en een dialoog te voeren op basis van gelijkwaardigheid. Om dat te
bereiken is volgens Boonenkamp (bijlage B) een cultuuromslag nodig bij ambtenaren, zij
moeten andere competenties aanleren. Kennis van systemen hoeft een ambtenaar niet te
hebben, maar hij moet wel weten hoe de benodigde expertise in het proces betrokken kan
worden. Om ambtenaren die competenties bij te brengen worden in samenwerking met de
HAS cursustrajecten opgezet. In zo’n cursus leert een ambtenaar de vaardigheden die hij
nodig heeft om vanuit een nieuwe rol het proces te begeleiden. Caubo (bijlage C) legt uit dat
een ambtenaar in zijn nieuwe rol moet verbinden, kennis koppelen en faciliteren, in plaats
van toetsen aan wet- en regelgeving. Die cultuuromslag geldt volgens Boonenkamp (bijlage
B) echter niet alleen voor ambtenaren, ook ondernemers moeten anders leren denken. De
ondernemer moet leren wat verduurzaming is, hoe hij duurzaam en innovatief kan
ondernemen, wat dat vraagt richting zijn omgeving en hoe hij draagvlak kan verdienen. Het
is niet langer de overheid die alles voor de ondernemer regelt zodat hij binnen de eisen van
de overheid zijn vergunning kan opstellen, hij moet zelf in gesprek gaan met zijn omgeving.
De betrokken partijen moeten daarom leren met elkaar in gesprek te gaan.
4.3 PROVINCIE GELDERLAND
4.3.1 ACHTERGROND

De provincie Gelderland werkt in 2013 aan een nieuwe omgevingsvisie voor de gehele
provincie, waarin het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water,
economie, bereikbaarheid en de sociale gevolgen daarvan worden gebundeld in één
document. De omgevingsvisie vervangt daarmee de verschillende vigerende plannen op de
genoemde beleidsterreinen, waaronder de structuurvisies en het streekplan Gelderland.
Met het opstellen van de omgevingsvisie loopt de provincie Gelderland vooruit op de
nieuwe Omgevingswet, waarmee verschillende wetten en regelingen op het gebied van
ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden vervangen door één
Omgevingswet op Rijksniveau. Ten gevolge van deze wet worden vigerende provinciale en
gemeentelijke structuurvisies en plannen op de genoemde gebieden gebundeld in
omgevingsplannen en omgevingsvergunningen.
Omdat de nieuwe omgevingsvisie ook het vigerende streekplan vervangt met daarin het
ruimtelijk beleid voor de intensieve veehouderij, biedt het opstellen van de nieuwe
omgevingsvisie de provincie Gelderland gelegenheid om dat beleid aan te passen aan de
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ontwikkelingen die op dit moment spelen in de sector. De sector kampt volgens Fons
Goselink (bijlage E & F), beleidsmedewerker landbouw bij de Provincie Gelderland, in
toenemende mate met verzet tegen uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve
veehouderijen ten gevolge van onder meer geurhinder, milieuproblemen, slechte
landschappelijke inpassing en maatschappelijke onrust over dierwelzijn en volksgezondheid
(afbeelding 4.1). Het bestaande beleid biedt onvoldoende mogelijkheden om deze
problemen integraal aan te pakken. Goselink (bijlage E & F) geeft aan dat de provincie
Gelderland zich daarom in navolging van onder meer de provincies Noord-Brabant en
Utrecht heeft voorgenomen om haar beleid aan te passen aan de huidige ontwikkelingen.
Door middel van onder meer bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen op de aspecten
dierwelzijn, volksgezondheid, milieu en ruimtelijke inpassing, in combinatie met een lokale
dialoog, wordt ontwikkelingsruimte geboden aan de intensieve veehouderij, maar worden
eveneens de problemen in de sector en de lokale overlast aangepakt.
Afbeelding 4.1: Verzet tegen nieuwvestiging in het LOG Azewijnse Broek

Foto: L. Lamers
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4.3.2 KWALITATIEF MAATWERK

Uit de gesprekken met Goselink (bijlage E &F) wordt duidelijk dat de provincie Gelderland
een andere filosofie hanteert met betrekking tot de beoordeling en toetsing van de
bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen. Waar de provincie Noord-Brabant in de BZV kiest voor
een kwantitatief puntensysteem met strak gereguleerde duurzaamheidscriteria, kiest de
provincie Gelderland voor een kwalitatief systeem. In dat kwalitatieve systeem is meer
ruimte voor de wensen van omwonenden en meer aandacht voor lokale
landschapskwaliteiten. Extra kwaliteitsbijdragen worden wel vereist, maar niet
voorgeschreven of gekwantificeerd, ze komen voort uit het proces (Goselink: bijlage E & F).
Daarbij geeft Goselink (bijlage E) aan dat omwonenden in de huidige praktijk niet of
nauwelijks betrokken worden in het proces bij uitbreiding of nieuwvestiging van intensieve
veehouderijen. Wanneer de uitbreiding past binnen het vigerende bestemmingsplan bestaat
de vergunningverlening bij de ruimtelijke ontwikkeling van intensieve veehouderijen uit een
formeel traject waar de boer zijn plannen zonder tussenkomst van andere betrokken
partijen direct ter toetsing aan de gemeente voorlegt. Wendy Boland en Ralph Frins (bijlage
E), juristen bij de provincie Gelderland, leggen uit dat een gemeente geen
weigeringsgronden heeft wanneer een aanvraag aan alle in het bestemmingsplan gestelde
eisen voldoet en moet zij de vergunning verlenen. Volgens Goselink (bijlage E) leidt een
vergunningaanvraag daardoor in veel gevallen tot protesten van omwonenden uit angst voor
geurhinder en aantasting van het landschap. Om het draagvlak onder omwonenden te
vergroten, procedures te verkorten en de bovenwettelijke kwaliteitsbijdrage af te stemmen
op de wensen van de omgeving heeft de provincie Gelderland de wens om meer eisen te
stellen bij uitbreiding of nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. Uit de gesprekken
met Goselink en beleidsdocumenten van de provincie Gelderland blijkt dat het dan met
name bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen en proceseisen (een lokale dialoog) betreft
waarmee de omgeving betrokken wordt in de ontwikkeling (Goselink: bijlage E & F; Provincie
Gelderland, 2012).
In die lokale dialoog voorziet Goselink (bijlage E & F) een overleg tussen de ondernemer
omwonenden,
belangengroepen,
de
gemeente,
deskundigen
(bijvoorbeeld
landschapsarchitecten) en overige betrokken partijen. In het overleg worden de plannen
besproken voor deze in het formele traject terecht komen en kunnen bovenwettelijke
kwaliteitsbijdragen afgestemd worden op de specifieke situatie van het bedrijf. “Zo zal in het
geval omwonenden geur als probleem ervaren de ondernemer met name gevraagd worden
om op dat aspect een extra stap te zetten, terwijl in een gebied waar sprake is van een
waardevol cultuurlandschap extra inzet kan worden gevraagd op de aspecten architectuur en
landschappelijke inpassing” (Provincie Gelderland, 2012, p.9). Wanneer de ondernemer
vervolgens aantoonbaar rekening houdt met de wensen van de verschillende partijen
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kunnen de plannen het formele traject in. Het doel van deze aanpak is dat bezwaren van de
omgeving worden beperkt waardoor lange bezwaarprocedures in de formele fase zo veel
mogelijk worden voorkomen (Goselink: bijlage E).
De voordelen van een dergelijk kwalitatief systeem zijn volgens Goselink (bijlage E)
tweeledig: ten eerste biedt een kwalitatief systeem, meer dan een kwantitatief
puntensysteem, de mogelijkheid tot maatwerkoplossingen waarbij de bovenwettelijke
kwaliteitsbijdrage wordt afgestemd op de specifieke situatie van het bedrijf dat wil
uitbreiden of zich op een bepaalde locatie wil vestigen. Ten tweede voorkomt een
maatwerksysteem dat een bedrijf in een kwantitatief puntensysteem de meest eenvoudige
en kostenefficiënte combinatie van kwaliteitsbijdragen zoekt om zo goedkoop mogelijk aan
de bovenwettelijke kwaliteitsbijdrage te voldoen, waardoor het oorspronkelijke doel van het
systeem uit oog verloren wordt. Met een kwalitatief systeem wordt getracht dit ‘plukken van
laaghangende appels’ te voorkomen en per geval een serieuze bijdrage te leveren die in
verhouding staat tot de voorgenomen ontwikkeling. Daarentegen is het volgens Boland en
Frins (bijlage E & F) echter de vraag of het juridisch mogelijk is niet-ruimtelijke
bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen te verplichten in een ruimtelijk plan en of er in een
kwalitatief proces geen rechtsongelijkheid optreedt wanneer ondernemers voor hun
ontwikkelingsruimte afhankelijk worden van hun omgeving. Daar komt volgens hen bij dat
een dergelijke kwalitatieve aanpak door middel van een lokale dialoog een andere werkwijze
vraagt van gemeenten (en provincie) dan zij tot nu toe gewend zijn. Gemeenten krijgen een
zwaardere verantwoordelijkheid en meer ruimte om een eigen afweging te maken. Dat vergt
een andere rol en een andere opstelling van gemeenten in het proces. De provincie
Gelderland wil daar samen met de gemeenten inhoud aan geven (Goselink: bijlage E & F,
Provincie Gelderland, 2012).
4.3.3 CONCEPT OMGEVINGSVISIE

In het voorjaar van 2013 zijn de concept omgevingsvisie en conceptverordening van de
Provincie Gelderland door de Gedeputeerde Staten uitgegeven (Provincie Gelderland,
2013a). In de verordening is een voorlopige opzet van nieuw ruimtelijk beleid voor de
intensieve
veehouderijen
opgenomen,
tegelijkertijd
blijft
de
bestaande
reconstructiezonering bestaan. In extensiveringsgebieden blijft het doel om de
ammoniakemissie te verminderen gehandhaafd. Toename van het aantal dieren is in deze
zones dan ook uitgesloten.
Voor verwevingsgebieden geldt dat bedrijven kunnen uitbreiden tot een maximale
bouwblokgrootte van 1 hectare, in landbouwontwikkelingsgebieden is die norm gesteld op
1,5 hectare. Bij uitbreidingen tot de maximale bouwbloknorm is het opstellen van een
ondernemingsplan verplicht. In dat ondernemingsplan geeft de ondernemer aan op welke
wijze hij voornemens is het bedrijf te ontwikkelen. Daarnaast moet rekening gehouden
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worden met ruimtelijke kwaliteit op de schaal van het gebouw, erf en de landschappelijke
inpassing. Uitbreiding boven de gestelde norm van 1 of 1,5 hectare is mogelijk, maar dan
gelden aanvullende eisen. De ondernemer moet in dergelijke gevallen een dialoog met de
omgeving aangaan en vroegtijdig in het proces over de plannen overleggen met direct
omwonenden. Wanneer de ondernemer de formele vergunningaanvraag indient bij de
gemeente geeft hij aan hoe de dialoog is verlopen en in hoeverre bij de beoogde uitbreiding
rekening gehouden is met wensen en suggesties van omwonenden (Provincie Gelderland,
2013b).
Naast de dialoog worden ook bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen op de aspecten milieu
(geur, ammoniak, fijnstof, lawaai, licht), dierwelzijn en volksgezondheid verplicht gesteld. Bij
de invulling van de bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen staan de plek en de daarmee
samenhangende gebiedskwaliteiten en kernkwaliteiten van het specifieke bedrijf centraal:
“het pluspakket wordt anders ingevuld in de omgeving van stikstofgevoelige natuur dan in de
omgeving met veel burgerbewoning waar al geuroverlast wordt ervaren” (Provincie
Gelderland, 2013b, p.138). Om de mogelijkheden tot maatwerk niet te veel in te perken, en
om te voorkomen dat door een ondernemer de combinatie van de meest eenvoudige en
goedkope kwaliteitsbijdragen gekozen wordt, is er voor gekozen om de kwaliteitsbijdragen
niet nader in de verordening te kwantificeren (Provincie Gelderland, 2013b).
Toetsing is nu voorzien door de gemeenten. Zij beoordelen de vergunningaanvraag en
moeten beantwoorden of de aanvraag voldoet aan de wettelijke normen zoals vastgelegd in
wet- en regelgeving, of de ondernemer een zorgvuldig planproces heeft doorlopen, of er
sprake is van ruimtelijke kwaliteit en goede landschappelijke inpassing en of de ondernemer
voldoende bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen levert op de aspecten milieu, dierwelzijn en
volksgezondheid. Wanneer sprake is van een positief antwoord op bovenstaande vragen kan
een groter bouwblok worden toegekend en kan de vergunning worden verleend. In het
beleidsvoornemen is echter opgenomen dat bestaande rechten gerespecteerd worden
(Provincie Gelderland, 2013b), dit blijkt ook uit het gesprek met Frins en Boland (bijlage F).
Volgens de beide juristen houdt dat in dat wanneer een bedrijf in het vigerende
bestemmingsplan een groter bouwblok is toegekend, dit grotere bouwblok gehandhaafd
blijft. “De gedachte bij de verordening was altijd dat alles wat vroeger mogelijk en verplicht
was, ook nu mogelijk en verplicht blijft onder de nieuwe omstandigheden” (Frins: bijlage F, p.
1). Goselink (bijlage E & F) geeft aan dat de provincie ook deze gevallen zou willen bereiken
met nieuw beleid, veel bedrijven die in de toekomst willen uitbreiden hebben immers al een
groter bouwblok dan de norm die is opgenomen in de verordening. Deze rechten op grotere
bouwblokken zijn in het verleden door gemeenten vergeven in bestemmingsplannen
wanneer deze mogelijkheid was opgenomen in reconstructieplannen. Dat geldt met name in
landbouwontwikkelingsgebieden of op aangewezen plekken (sterlocaties) in
verwevingsgebieden (Goselink: bijlage F).
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4.3.4 DE POLITIEK AAN ZET

Of en hoe bedrijven met een groter bouwblok in het vigerende bestemmingsplan alsnog
bereikt kunnen worden is niet de enige vraag die op tafel ligt na publicatie van de concept
omgevingsvisie en –verordening. Uit de gesprekken met Goselink, Boland en Frins (bijlage E
& F) blijkt dat zowel de Provincie Gelderland als gemeenten, ondernemers en andere
partijen vragen hebben over het nieuwe beleid. Een belangrijke vraag is daarbij of de
vereiste niet-ruimtelijke kwaliteitsbijdragen en procedurele eisen in de ruimtelijke
verordening juridisch wel houdbaar zijn. Op dit punt is het volgens Goselink (bijlage F) aan de
provinciale politici, de gedeputeerde in het bijzonder, om te bepalen of zij door willen zetten
met de implementatie van de omgevingsvisie zoals deze er nu ligt. Als deze wordt
aangenomen zal in de praktijk moeten blijken of en hoe deze zaken worden uitgevoerd.
4.4 PROVINCIE UTRECHT
4.4.1 ACHTERGROND

Het grootste deel van de intensieve veehouderij in de Provincie Utrecht is geconcentreerd in
de Gelderse Vallei, op de grens van de provincies Utrecht en Gelderland. In de Gelderse
Vallei geldt sinds 2005 het reconstructieplan Gelderse Vallei, waarin de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij zijn vastgelegd (Provincie
Utrecht & Provincie Gelderland, 2005). Uit het gesprek met Franz Kluitmans (bijlage H),
projectleider bij de provincie Utrecht, blijkt dat de provincie de afgelopen jaren weinig
problemen ervaart met zowel de intensieve veehouderij in de Gelderse Vallei als de
veehouderij in de rest van de provincie. Ondanks dat de provincie weinig lokale problemen
ervaart, treft de landelijke maatschappelijke onrust over de veehouderijsector, en
megastallen in het bijzonder, ook Utrecht. Eind september 2010 start Milieudefensie als
onderdeel van een landelijke campagne tegen megastallen in verschillende provincies,
waaronder de provincie Utrecht, een burgerinitiatief om de bouwblokomvang van
veehouderijen te begrenzen op 1,5 hectare. Dit burgerinitiatief, ‘Stop veefabrieken Utrecht’,
behaalt het benodigde aantal handtekeningen en wordt op 7 februari 2011 door de
Provinciale Staten met algemene stemmen aangenomen (Provincie Utrecht, 2011).
Hoewel het aanvankelijk de bedoeling is dat er geen uitbreiding van het bouwblok boven de
1,5 hectare wordt toegestaan, wordt uiteindelijk in het coalitieakkoord van VVD, CDA en D66
opgenomen dat er gezocht moet worden naar mogelijkheden om toch grotere bouwblokken
mogelijk te maken. “Aanvankelijk was het plan dat er geen uitbreiding van het bouwblok
boven de 1,5 hectare zou worden toegestaan. Dat was toendertijd een burgerinitiatief hier in
Utrecht, elders is dat ook zo gedaan. Daar hebben politieke partijen zich aan verbonden vlak
voor de statenverkiezingen. Uiteindelijk is er na de verkiezingen in het coalitieakkoord een
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uitspraak gedaan dat er gezocht moest worden naar mogelijkheden om toch grotere
bouwblokken mogelijk te maken omdat ondernemers in Utrecht anders toch in de knel
zouden komen” (Kluitmans: bijlage H, p. 1). Wel wordt in het akkoord opgenomen dat er
strikte voorwaarden aan deze groeimogelijkheden verbonden worden. Deze uitspraken uit
het coalitieakkoord zijn vervolgens uitgewerkt in de provinciale ruimtelijke structuurvisie
2013-2028 en de provinciale ruimtelijke verordening 2013 (Provincie Utrecht, 2013).
4.4.2 OPZET RUIMTELIJK BELEID

In de provinciale ruimtelijke verordening is in beginsel een maximale oppervlaktemaat van
1,5 hectare opgenomen voor agrarische bouwpercelen. Veehouderijen kunnen daardoor
zonder bovenwettelijke maatregelen uitbreiden tot een maximale bouwblokoppervlakte van
1,5 hectare. Uitbreiding van de maximale bouwblokoppervlakte tot 2,5 hectare is mogelijk
mits de uitbreiding ruimtelijk aanvaardbaar is en wanneer wordt voorzien in een goede
landschappelijke inpassing. Daarnaast moet de uitbreiding bijdragen aan de verbetering van
het dierwelzijn, de vermindering van de milieubelasting en bijdragen aan de verbetering van
de volksgezondheid. Deze groeimogelijkheid tot een maximale bouwblokoppervlakte van 2,5
hectare geldt voor bestaande grondgebonden veehouderijen (melkveehouderijen) in de
gehele provincie, voor bestaande niet-grondgebonden (intensieve) veehouderijen geldt deze
uitbreidingsmogelijkheid enkel in landbouwontwikkelingsgebieden (Provincie Utrecht, 2013).
Kluitmans (bijlage H) licht toe dat de groeimogelijkheden van intensieve veehouderijen
daardoor beperkt worden tot de gebieden waar de intensieve veehouderij geconcentreerd
is, in dit geval de Gelderse Vallei.
Met betrekking tot de eis voor goede landschappelijke inpassing is in de toelichting bij de
verordening opgenomen dat gebruik kan worden gemaakt van de Kwaliteitsgids voor de
Utrechtse Landschappen, waarin landschapskenmerken en inpassingsvoorbeelden zijn
opgenomen. Ten aanzien van de eisen tot verbetering van het dierwelzijn, de vermindering
van de milieubelasting en de verbetering van de volksgezondheid is in de toelichting bij de
verordening opgenomen dat het een verbetering ten opzichte van de bestaande wettelijke
normen moet inhouden, “zodanig dat de betreffende uitbreiding een duidelijke bijdrage
levert aan de ontwikkeling van een mens-, dier- en milieuvriendelijke landbouw” (Provincie
Utrecht, 2013, p. 36). Aan deze eis kan invulling worden gegeven door bijvoorbeeld te
voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij van de Stichting Milieukeur. “Op die maatlat
kan je scoren, en op basis van een bepaalde score op de maatlat duurzame veehouderij krijg
je ook subsidies. […] En die subsidies kun je goed gebruiken als extra triggers om hen op een
zachte manier mee te trekken in het gewenste beleid” (Kluitmans: bijlage H, p. 4). Naast het
voldoen aan de Maatlat duurzame veehouderij kan een ondernemer invulling geven aan de
eis door de beschikbare ruimte per gehouden dier te vergroten, afvalstromen,
ammoniakuitstoot, fijnstofuitstoot en geurhinder sterk te verminderen en door het risico
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voor de gezondheid van werknemers, omwonenden en bezoekers van het bedrijf
aantoonbaar te verkleinen (Provincie Utrecht, 2013). Deze toelichting vormt de basis voor de
toetsing van de eisen uit de verordening (Kluitmans: bijlage H).
Hoewel de mogelijkheid om door te groeien tot een bouwblokoppervlakte van 2,5 hectare is
opgenomen in de provinciale ruimtelijke verordening, moet deze mogelijkheid doorvertaald
worden in bestemmingsplannen voor de mogelijkheid daadwerkelijk door veehouders
gebruikt kan worden. Kluitmans (bijlage H) geeft aan dat een half jaar na vaststelling nog niet
veel gemeenten actief bezig zijn om deze groeiruimte op te nemen in hun
bestemmingsplannen. In slechts enkele gemeenten wordt op dit moment de mogelijkheid
geboden en zijn er veehouders die concrete plannen hebben om van deze mogelijkheid
gebruik te maken. Deze concrete gevallen worden vanuit de provincie begeleid, onder meer
door Kluitmans (bijlage H), om een antwoord te geven op de vraag hoe die extra
voorwaarden door gemeenten juridisch ingekaderd en getoetst kunnen worden. De boer is
immers niet gebonden aan enkele voorgeschreven maatregelen, maar kan zelf bepalen met
welke maatregelen hij invulling wenst te geven aan de aanvullende niet-ruimtelijke eisen
wanneer hij gebruik wil maken van de geboden groeimogelijkheid. Op basis van de
begeleiding van de eerste concrete projecten hoopt Kluitmans (bijlage H) dat provincie en
gemeenten een antwoord vinden op die vraag, onder meer door voorbeeldsituaties in
verschillende gemeenten op tafel te krijgen en van daaruit te kijken hoe de inkadering en
toetsing het beste kunnen worden uitgewerkt.
4.5 PROVINCIE OVERIJSSEL
4.5.1 ACHTERGROND

Het ruimtelijk beleid van de Provincie Overijssel is vastgelegd in de provinciale
omgevingsvisie, een bundeling van het streekplan (structuurvisie), het verkeer- en
vervoerplan, het waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan. De provinciale
omgevingsvisie is al sinds 2009 van kracht en is in 2013 geactualiseerd (Provincie Overijssel,
2013). Over dit ruimtelijk beleid is gesproken met Gerrit Valkeman (bijlage K), die als
adviseur betrokken is geweest bij het opstellen van dit beleid. In dat gesprek geeft Valkeman
(bijlage K) aan dat Overijssel er in haar omgevingsvisie voor gekozen heeft om ruimtelijke
ontwikkelingen in de veehouderij niet anders te benaderen dan andere (economische)
ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Ruimtelijke ontwikkelingen van
veehouderijen zijn daardoor aan dezelfde voorwaarden verbonden als ruimtelijke
ontwikkelingen van bijvoorbeeld maneges of recreatieparken. Een uitzondering daarop
vormt de intensieve veehouderij in gebieden waar reconstructieplannen van kracht zijn, in
deze gebieden gelden voor de intensieve veehouderij de aanvullende bepalingen uit de
geldende reconstructieplannen bovenop de voorwaarden uit het omgevingsplan (Provincie
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Overijssel, 2013). Valkeman (bijlage K) licht toe dat het daarbij hoofdzakelijk bepalingen
omtrent de maximale bouwblokoppervlakte voor intensieve veehouderijen betreft.
Dat Overijssel dezelfde benadering hanteert voor de veehouderij als voor andere ruimtelijke
ontwikkelingen heeft volgens Valkeman deels te maken met de ervaringen van de provincie
met uitbreiding en nieuwvestiging van veehouderijen: “De meeste ondernemers gaan
redelijk goed om met hun omgeving. Wij constateren dat de gevallen waar het misgaat
meestal verplaatsingsgevallen betreft. Ze gaan ontwikkelen in een omgeving die niet hun
eigen is en waar ze als bedreiging worden ervaren door buitenstaanders” (Valkeman: bijlage
K, p. 4). De genoemde verplaatsingsgevallen zijn intensieve veehouderijen die uit
extensiveringsgebieden moeten vertrekken en zich op een nieuwe locatie in een
landbouwontwikkelingsgebied vestigen. Omdat de verplaatsing van bedrijven uit
extensiveringsgebieden naar landbouwontwikkelingsgebieden grotendeels voltooid is,
verwacht Valkeman (bijlage K) in de toekomst een afname van het aantal probleemgevallen.
Hoewel zich ook bij uitbreiding van bestaande bedrijven wel eens problemen voordoen gaat
het in die gevallen slechts om een beperkt aantal gevallen.
In haar beleid heeft de provincie Overijssel daarom geen noodzaak gezien ruimtelijke
ontwikkelingen van de veehouderij sterk aan banden te leggen. De kern van het beleid is dat
ruimte moet worden geboden aan ‘rode ontwikkelingen’ in het buitengebied. Het beleid
geldt immers niet enkel voor de veehouderij, maar voor alle ruimtelijke economische
ontwikkelingen in het buitengebied. Deze ontwikkelingen moeten wel gepaard gaan met
versterking van gebiedskwaliteiten; rode ontwikkelingen moeten benut worden om kwaliteit
toe te voegen en niet op slot gezet worden. Het op slot zetten van rode ontwikkelingen is in
de ogen van de provincie slecht voor de economie en voegt geen kwaliteit toe (Valkeman:
bijlage K).
4.5.2 OPZET RUIMTELIJK BELEID

In het verlengde van die filosofie wil de provincie Overijssel niet sturen op kwantiteit maar
op kwaliteit: “Voor de landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit, vroeger en nu ook
nog wel, sturen veel gemeenten op maximale bouwblokgrootte, maar de grootte van het
bouwblok zegt niks over kwaliteit. […] Als je wilt sturen op goede inpassing en goede
verschijningsvormen dan moet je zeggen wat dat precies is” (Valkeman: bijlage K, p.1).
Omdat de provincie Overijssel volgens Valkeman (bijlage K) van mening is dat de omvang
van het bouwblok niets zegt over ruimtelijke kwaliteit, heeft Overijssel geen maximale
bouwblokgrootte voor veehouderijen en andere functies in het buitengebied opgenomen in
haar omgevingsvisie. Grote ruimtelijke ontwikkelingen zijn daardoor mogelijk mits deze
gepaard gaan met versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Grote ontwikkelingen worden
daarbij gedefinieerd als ontwikkelingen waarbij het bouwblok boven de 1,5 hectare komt
(Valkeman: bijlage K).
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Bij ontwikkelingen tot 1,5 hectare volstaat een goede landschappelijke inpassing van de
ontwikkeling. Wanneer een ontwikkeling boven deze referentiewaarde komt worden extra
tegenprestaties vereist op het gebied van ruimtelijke kwaliteit om de gevolgen van de
ontwikkeling te compenseren. In die gevallen gaat het om een ontwikkeling van zo’n grote
omvang dat enig ruimtelijk of ecologisch kapitaal verloren gaat wat gecompenseerd moet
worden door een extra investering in de kwaliteit van de groene omgeving. De provincie
vraagt in die gevallen om investeringen in de omgevingskwaliteit rondom de eigen locatie
waar de voorgenomen ontwikkeling plaats gaat vinden. Daarbij geldt dat
ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestatie in evenwicht dienen te zijn. Deze maatregel staat
bekend als de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (Valkeman: bijlage K; Provincie Overijssel,
2013). Het versterken van landschappelijke kwaliteiten en het compenseren van de gevolgen
van een ruimtelijke ontwikkeling is echter een vage omschrijving, daarom heeft de provincie
deze eis volgens Valkeman (bijlage K) zoveel mogelijk geobjectiveerd. Dat objectiveren heeft
Overijssel gedaan door een provinciedekkende gebiedskenmerkencatalogus op te laten
stellen waarvan de toepassing in de provinciale ruimtelijke verordening is geborgd. In de
gebiedskenmerkencatalogus staan per gebied de huidige specifieke kwaliteiten beschreven,
alsmede de kwaliteiten die versterkt moeten worden. De compenserende maatregelen voor
een ontwikkeling zijn afhankelijk van het gebied waarin het bedrijf zich bevindt. In het
veenlandschap zal een ontwikkeling bijvoorbeeld in de bestaande lintstructuur ingepast
moeten worden, terwijl een ontwikkeling in het Twentse heuvellandschap of de IJsselvallei
weer op een andere manier ingepast wordt. “De sturing is primair op gebiedsniveau, en
daarvan afgeleid op bouwblokniveau” (Valkeman: bijlage K, p. 6). De toepassing van de
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving betreft echter slechts een beperkt aantal
ontwikkelingen: “In de praktijk zie je dat er eigenlijk weinig van zulke bouwblokken zijn. We
hebben wel bouwblokken van 4 tot 6 hectare, daar wordt het wel gebruikt, maar de meesten
blijven onder de norm” (Valkeman: bijlage K, p. 7).
4.5.3 NIET-RUIMTELIJKE EISEN

Naast eisen met betrekking tot de ruimtelijke inpassing stellen sommige provincies extra,
niet-ruimtelijke, eisen aan ruimtelijke ontwikkelingen van veehouderijen. Niet-ruimtelijke
eisen kunnen zowel proceseisen (bijvoorbeeld een dialoog) als planinhoudelijke eisen
betreffen op de thema’s dierwelzijn, volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot het
proces rond de ruimtelijke ontwikkeling van veehouderijen stelt de provincie Overijssel op
dit moment geen extra eisen. De provincie hanteert volgens Valkeman (bijlage K) dezelfde
eenduidige procedures voor alle rode ontwikkelingen in het buitengebied, en ziet geen
reden om de veehouderij anders te benaderen en voor die sector extra eisen te stellen.
Hoewel de provincie een dialoog waarin een veehouder zijn ontwikkelingsplannen bespreekt
met zijn omgeving als wenselijk beschouwt, wordt een dergelijke dialoog door de provincie
Overijssel niet vereist in de visie en verordening. Het initiatief tot een dialoog laat de
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provincie geheel over aan de ondernemer en zijn omgeving, evenals de vraag wie er in het
proces betrokken moeten worden. Het ruimtelijk beleid van de provincie biedt de
mogelijkheid om op deze wijze wensen van de omgeving mee te nemen in de
ontwikkelingsplannen, maar het proces en de uitkomsten worden niet getoetst door
gemeente of provincie (Valkeman: bijlage K).
Voor wat betreft planinhoudelijke eisen op de thema’s dierwelzijn, volksgezondheid en
milieu hanteert de provincie Overijssel de landelijke eisen. Waar landelijke wetgeving ruimte
laat voor eigen invulling door provincie of gemeenten, bijvoorbeeld in de geurwetgeving,
worden de eisen binnen deze wettelijke bandbreedte vastgesteld. Bovenop deze landelijke
normen worden door de provincie geen extra eisen gesteld. “Op milieugebied zijn wij niet
wettelijk bevoegd, dus daar hebben we geen aanscherping gedaan maar volgen we
wettelijke regels” (Valkeman: bijlage K, p. 3). Verder ziet de provincie Overijssel dierwelzijn
“als een aspect dat Europees geregeld moet worden” (Valkeman: bijlage K, p. 3). Daarnaast
is het volgens Valkeman “de vraag of de ruimtelijke ordening het geëigende instrument is om
dat te regelen, maar ook of het jouw taak is. Op welk niveau wil je een economische activiteit
regelen? […] Want als je diervriendelijkheid gaat meenemen kan je bij uitbreiding van een
timmerbedrijf gaan eisen dat ze alleen FSC-hout mogen gebruiken, en bij uitbreiding van een
vishandel dat ze alleen verantwoord gevangen vis mogen verkopen” (Valkeman: bijlage K, p.
3).
In de praktijk betekent dit dat in het geval van bedrijfsontwikkeling een plan op de
milieuaspecten aan de wettelijke normen getoetst wordt. De gemeente kan de norm voor
geur daarbij zelf bepalen binnen een in de landelijke wetgeving opgenomen bandbreedte.
Voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit worden de plannen getoetst aan het gemeentelijke
bestemmingsplan waarin het provinciale ruimtelijke sturingsbeleid inclusief de
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is opgenomen. Op die wijze wordt door de gemeente
beoordeeld of de aanvraag past binnen de gebiedskenmerkencatalogus van de provincie
(Valkeman: bijlage K).
4.5.4 OP TERMIJN NAAR NIEUW BELEID

Ondanks de overtuiging van de provincie dat zij in ruimtelijke beleid hoofdzakelijk als taak
heeft de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen wordt in de provinciale politiek volgens
Valkeman (bijlage K) inmiddels wel nagedacht over extra voorwaarden voor de intensieve
veehouderij bij een eventuele vernieuwing van het ruimtelijk beleid. In de provinciale staten
is in oktober 2012 een motie ingebracht met de strekking om te sturen en te stimuleren dat
bij ontwikkeling van het bouwblok van agrarische bedrijven extra milieu- en
dierwelzijnsinspanningen gedaan worden. Valkeman (bijlage k) legt uit dat de provincie van
mening is dat het sturen op dergelijke eisen juridisch niet mogelijk is, maar dat het
stimuleren van dergelijke extra inspanningen wel mogelijk is. Omdat de provincie Overijssel
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door de voorgenomen intrekking van de reconstructiewet toe moet naar één soort beleid
voor de intensieve veehouderij voor de periode na de daadwerkelijke intrekking, kijkt de
provincie op dit moment of er in het nieuwe beleid extra eisen of stimuleringsmaatregelen
kunnen worden opgenomen op de aspecten dierwelzijn en milieu of ten aanzien van het
proces (Valkeman: bijlage K).
4.6 STERK VERSCHILLENDE BENADERINGEN

In dit hoofdstuk zijn de benaderingen in ruimtelijk veehouderijbeleid van de verschillende
reconstructieprovincies uitgebreid aan bod gekomen. Geconcludeerd kan worden dat de
provincies elk op hun eigen manier de ontwikkeling van de veehouderij proberen te sturen
(tabel 4.1), terwijl deze provincies allen in meer of mindere mate verduurzaming van de
veehouderij nastreven. De manier waarop de provincies de ontwikkelingen sturen wordt
daarbij sterk beïnvloed door de politieke en maatschappelijke context en de ervaringen met
de veehouderij in de provincie, maar ook door de taak- en rolopvatting van de provincie. De
Limburgse benadering vertoont bijvoorbeeld meer overeenkomsten met de in hoofdstuk 2
beschreven aspecten van ontwikkelingsgerichte planologie en uitnodigingsplanologie dan de
benaderingen van de andere provincies. De provincie Limburg ziet zich namelijk niet als
scheidsrechter en ervaart minder maatschappelijke onrust dan andere provincies. Bij andere
provincies bestaat meer vrees voor maatschappelijke onrust, excessen en ongewenste
ontwikkelingen, waardoor deze provincies hoofdzakelijk inzetten op het reguleren en
controleren van ruimtelijke ontwikkelingen van intensieve veehouderijen. Deze
benaderingen vertonen de meeste overeenkomsten met toelatingsplanologie.
Tabel 4.1: Kernpunten van de provinciale benaderingen
Provincie
Niet-ruimtelijke
Toetsing
kwaliteitsbijdragen kwaliteitsbijdragen

Dialoog

Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Limburg
Overijssel

Vereist
Vereist
Geen
Vrijwillig
Vrijwillig

Vereist
Vereist
Vereist
Vrijwillig
Geen

Puntensysteem
Maatwerk
Kwalitatief
Overeenstemming
Geen

De gekozen handelingswijzen van de provincies verschillen eveneens door verschillende
interpretaties van de mogelijkheden die ruimtelijk beleid biedt om bepaalde aspecten in
ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. In het hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op deze
verschillen en de motieven die aan die verschillen ten grondslag liggen. Op basis van
interviews met sleutelpersonen bij provincies en andere betrokken partijen worden de
beweegredenen om voor bepaalde beleidsbenaderingen te kiezen verduidelijkt en blijkt dat
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er uiteenlopende meningen bestaan over wat juridisch mogelijk is in ruimtelijk beleid ten
aanzien van niet-ruimtelijke aspecten.
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5. DILEMMA’S BIJ DE TOTSTANDKOMING
VAN RUIMTELIJK VEEHOUDERIJBELEID
Uit de beschouwing van de verschillende benaderingen voor ruimtelijk veehouderijbeleid in
hoofdstuk 4 blijkt dat het gehanteerde beleid per provincie sterk verschilt ondanks de
overeenkomsten in het doel dat met het beleid wordt nagestreefd. In dit hoofdstuk wordt
verder ingegaan op de vraag waarom de provinciale benaderingen zo sterk van elkaar
verschillen. Op basis van interviews met sleutelpersonen bij provincies en andere betrokken
partijen worden de beweegredenen om voor bepaalde beleidsbenaderingen te kiezen
verduidelijkt. Uit die interviews blijkt dat overheden worstelen met enkele vragen. Moeten
zij in hun ruimtelijk veehouderijbeleid kiezen voor reguleren of stimuleren? Welke juridische
mogelijkheden hebben zij binnen de ruimtelijke ordening? Moet de omgeving in het proces
betrokken worden? Zijn gemeenten in staat dergelijke processen te begeleiden en de daar
uit voortkomende plannen te toetsen? Het gebrek aan een eenduidig antwoord op deze
vragen stelt overheden voor dilemma’s en is er mede de oorzaak van dat de benaderingen
van de reconstructieprovincies zo van elkaar verschillen. In dit hoofdstuk wordt verder
ingegaan op deze dilemma’s.
Allereerst wordt in paragraaf 5.1 ingegaan op de keuze tussen reguleren en stimuleren. In
paragraaf 5.2 worden vervolgens de juridische houdbaarheid en de mogelijkheden tot
sturing van niet-ruimtelijke aspecten door middel van provinciaal ruimtelijk beleid
behandeld. In paragraaf 5.3 staat de vraag centraal of het wenselijk is een dialoog tussen
veehouder en zijn omgeving te verplichten. Daarna worden in paragraaf 5.4 en 5.5 de
dilemma’s rond de onderhandelingspositie van overheden in ruimtelijke
ontwikkelingsprocessen en de toetsing van ontwikkelingsplannen toegelicht.
5.1 REGULEREN VERSUS STIMULEREN

Op de vraag hoe een overheid bepaalde zaken kan beïnvloeden, wordt door de
reconstructieprovincies gekozen voor een harde of zachte benadering. Een harde
benadering houdt in dat een overheid door middel van het stellen van regels ontwikkelingen
in een bepaalde richting tracht te sturen. Bij een zachte benadering daarentegen worden
geen extra regels opgesteld maar probeert een overheid haar ambities te realiseren door
ontwikkelingen te stimuleren die bijdragen aan de verwezenlijking van de gestelde doelen.
In het ruimtelijk veehouderijbeleid van de verschillende reconstructieprovincies zijn zowel
harde als zachte benaderingen te vinden. Sommige provincies kiezen voor beleid waarbij
sprake is van vergaande regulering, niet enkel op ruimtelijke aspecten maar ook op nietruimtelijke aspecten. Met name de provincie Noord-Brabant kiest duidelijk voor een
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dergelijke regulatieve benadering. Andere provincies, bijvoorbeeld Overijssel, kiezen
daarentegen voor een benadering waarin slechts de ruimtelijke kwaliteit gereguleerd wordt.
Ook de provincie Limburg kiest voor een benadering waarbij weinig aspecten worden
gereguleerd, maar zet daarbij sterk in op het stimuleren van extra procedurele en
planinhoudelijke maatregelen. De provincies Gelderland en Utrecht kiezen voor een
tussenvariant waarbij zij meer reguleren dan Limburg en Overijssel, maar niet zo ver gaan als
Noord-Brabant en het proces en de inhoud van extra inspanningen minder ver inkaderen.
De keuze tussen zacht of hard beleid blijkt echter niet alleen afhankelijk van de ambitie om
te komen tot een duurzame veehouderij. Zowel Brabant als Limburg hebben een agenda
opgesteld en de ambitie uitgesproken om de veehouderij de komende jaren om te vormen
tot een duurzame sector. De uitgangspunten van de beide agenda’s komen grotendeels
overeen. Toch kiest Noord-Brabant voor een sterk regulerende benadering en Limburg
minder voor het reguleren en meer voor het stimuleren van duurzame ontwikkeling in de
sector. De motivatie voor hard of zacht beleid moet daarom op andere terreinen gezocht
worden.
Een eerste aspect dat een rol speelt in de keuze tussen hard en zacht beleid komt naar voren
uit de benaderingen van Gelderland en Utrecht. Gelderland en Utrecht kiezen er voor om bij
grootschalige ontwikkelingen extra kwaliteitsbijdragen te vereisen op de aspecten
dierwelzijn, volksgezondheid en milieu, maar schrijven geen inhoudelijke invulling van deze
extra inspanningen voor. Uit de gesprekken met Goselink (bijlage E) en Kluitmans (bijlage H)
blijkt dat beide provincies van mening zijn dat het inkaderen van de extra kwaliteitsbijdragen
de mogelijkheden tot maatwerk beperkt. Bij de provincie Gelderland is de gedachte dat
ruimtelijke ontwikkelingen van veehouderijen beter op de omgeving afgestemd kunnen
worden wanneer de veehouder de vrijheid krijgt bij het invullen van de vereiste
kwaliteitsbijdragen, de specifieke locatie van het bedrijf speelt daarbij een belangrijke rol
(Goselink, bijlage E). Daarnaast bestaat bij Goselink (bijlage E & F) de vrees dat bij vergaande
inkadering van de kwaliteitsbijdragen, zoals in de Brabantse BZV, veehouders kiezen voor de
meest goedkope en eenvoudig te realiseren combinatie van voorgeschreven. In het beleid
van de provincie Utrecht wordt voor inhoudelijke voorbeelden wel verwezen naar de
maatlat duurzame veehouderij, maar de veehouder bepaalt zelf op welke wijze hij de
vereiste kwaliteitsbijdragen invult, aldus Kluitmans (bijlage H). In Limburg bestaat bij
Boonenkamp en Caubo (bijlage B & C) tevens de overtuiging dat inkadering van de extra
kwaliteitsbijdragen innovatieve oplossingen in de weg staat. Volgens Tjerk Elzinga (bijlage D),
provinciaal secretaris bij LTO Noord, zitten er echter ook haken en ogen aan een dergelijke
benadering. Het gevaar van het zelf invullen van de kwaliteitsbijdragen is dat er willekeur
ontstaat in de mogelijkheden die een veehouder krijgt om uit te breiden en de extra
investeringen die hij daarvoor moet doen. Dat gevaar wordt volgens Elzinga (bijlage D)
bovendien groter naarmate de omgeving een grotere stem krijgt in de plannen van de
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ondernemer: “Dan zet je burgers op de plek van de overheid, die verantwoordelijkheid moet
je niet gaan vermengen” (Elzinga: bijlage D, p. 2). Volkert Vintges, directeur van de Gelderse
Natuur- en Milieufederatie, vreest daarnaast dat door dergelijke open processen chantage
en omkooppraktijken in de hand gewerkt worden: “Als je het alleen aan de omgeving
overlaat ga je een ontzettende willekeur realiseren, tot omkooppraktijken aan toe” (Vintges:
bijlage J, p. 3).
Wanneer de achtergrond van de provinciale benaderingen in ogenschouw wordt genomen
blijkt dat ook de taakopvatting van provincies een belangrijke rol speelt in de keuze tussen
reguleren of stimuleren. Uit de gesprekken met Caubo en Valkeman (bijlage C & B) blijkt dat
achter het in Limburg gevoerde beleid een filosofie schuilgaat waarin de overheid de
verantwoordelijkheid voor verantwoord ondernemen bij de veehouder neerlegt. In Limburg
wil de provincie niet langer, door het toevoegen van extra regels, de ontwikkeling in de
gewenste richting sturen. Zij wil dat veehouders vanuit een gevoel van eigen
verantwoordelijkheid in een duurzame richting ontwikkelen. Om dat te bereiken stimuleert
Limburg veehouders om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook de provincie Overijssel
beperkt haar ruimtelijke beleid tot regels ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening
en heeft in haar ruimtelijke regelgeving geen eisen opgenomen met betrekking tot nietruimtelijke aspecten. Volgens Valkeman (bijlage K) ziet de provincie Overijssel het niet als
haar taak om deze aspecten te regelen, zij ziet dat als taak van de landelijke overheid of zelfs
van de Europese Unie. Daarnaast is het volgens hem de vraag of ruimtelijke beleid wel de
geëigende weg is om dergelijke niet-ruimtelijke zaken te regelen, “want als je
diervriendelijkheid gaat meenemen kan je bij uitbreiding van een timmerbedrijf gaan eisen
dat ze alleen FSC hout mogen gebruiken, en bij uitbreiding van een vishandel dat ze alleen
verantwoord gevangen vis mogen verkopen. Er komt een zekere arbitrairiteit in” (Valkeman:
bijlage K, p. 3).
De eventuele willekeur die dergelijke niet-ruimtelijke eisen in ruimtelijk beleid met zich
meebrengen is daarbij niet het enige probleem. Verschillende partijen voorzien grote
problemen in de handhaving van dergelijke eisen, zeker wanneer deze eisen per bedrijf
anders worden ingevuld. Landelijke diensten controleren enkel of voldaan wordt aan de
wettelijke eisen, het controleren en handhaven van eventuele bovenwettelijke eisen in
ruimtelijke plannen is een taak van de gemeente. Gemeenten, en de kleinere gemeenten in
het bijzonder, zijn naar verwachting niet in staat om met de huidige middelen te controleren
of de toegezegde kwaliteitsbijdragen inderdaad worden gerealiseerd en of dat op de juiste
manier gebeurt, zo blijkt uit de gesprekken met Hans Jolink, (bijlage I), werkzaam bij de
Dienst Landelijk Gebied, en Geert Butz (bijlage A), adviseur buitengebied bij de gemeente
Ede.
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Uit de beschrijvingen in het vorige hoofdstuk blijkt dat Noord-Brabant, Gelderland en
Utrecht het daarentegen in zekere mate wel als hun taak zien om niet-ruimtelijke aspecten
in de veehouderij te sturen door middel van de uitbreiding van ruimtelijke regelgeving. Eén
van de redenen waarom deze provincies daar toch voor kiezen is de vrees voor excessen in
de vorm van overbelaste en gefrustreerde situaties en maatschappelijke onrust over
dierwelzijn en volksgezondheid in de intensieve veehouderij. Als dergelijke gevallen voor
blijven komen bestaat volgens ter Hart en Caubo (bijlage G & C) de kans dat door de
maatschappelijke onrust de veehouderij nog verder in haar ontwikkeling beperkt wordt.
Door nu meer te reguleren hopen de provincies extra beperkingen op ontwikkeling van de
veehouderij in de toekomst te voorkomen. In Limburg en Overijssel speelt maatschappelijke
onrust een minder grote rol (Caubo: bijlage C; Valkeman: bijlage K).
5.2 MOGELIJKHEDEN EN JURIDISCHE HOUDBAARHEID VAN BELEID

Bij de invulling van ruimtelijk beleid voor de veehouderij speelt ook de vraag welke
mogelijkheden overheden hebben om ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen een
belangrijke rol. Overheden kunnen immers niet zomaar allerlei eisen stellen in ruimtelijk
beleid, zij zijn gebonden aan de instrumenten die hen vanuit de Wro ter beschikking staan
en de beperkingen die voor die instrumenten gelden. In de Wro is opgenomen dat in de
provinciale ruimtelijke verordening (voor gemeenten bindend) en het gemeentelijke
bestemmingsplan (algemeen bindend) enkel regels opgenomen kunnen worden ten
behoeve van een goede ruimtelijke ordening, aldus Boland en Frins (bijlage E & F). Die
beperkingen worden door de betrokken partijen echter verschillend geïnterpreteerd,
Limburg en Overijssel stellen enkel eisen voor een goede landschappelijke inpassing, de
andere provincies gaan verder en stellen tevens eisen op de aspecten dierwelzijn,
volksgezondheid en milieu. Maar ook rond de door alle provincies vereiste goede
landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen verschillen de meningen. Een
goede landschappelijke inpassing is immers een subjectieve term waar een
ontwikkelingsplan moeilijk aan te toetsen is. Volgens Valkeman en Butz (bijlage K & A) is het
daarom van belang om duidelijk te maken wat wordt verstaan onder een goede
landschappelijke inpassing door deze term te objectiveren. Voor het objectiveren kan
gebruik gemaakt worden van een gebiedskenmerkencatalogus of gebiedenatlas, zoals in de
gemeente Ede en de provincie Overijssel al gebeurt. In een dergelijke
gebiedskenmerkencatalogus staan per gebied de gebiedseigen kwaliteiten omschreven. Op
basis van de gebiedskenmerkencatalogus moeten ruimtelijke ontwikkelingen binnen de
ruimtelijke kwaliteiten van het gebied passen. Op die manier staan overheden juridisch
sterker wanneer zij ruimtelijke ontwikkelingen afwijzen omdat niet voldaan wordt aan de eis
tot een goede landschappelijke inpassing (Butz: bijlage A; Valkeman: bijlage K).
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Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland gaan echter verder in hun ruimtelijk
veehouderijbeleid en stellen ook eisen op de aspecten dierwelzijn, volksgezondheid en
milieu. Over de mogelijkheid om eisen te stellen op deze niet-ruimtelijke aspecten zijn de
meningen verdeeld. In Gelderland zijn de juristen Boland en Frins (bijlage E & F) van mening
dat het absoluut onmogelijk is om in een provinciale ruimtelijke verordening of gemeentelijk
bestemmingsplan eisen op te nemen zonder ruimtelijke relevantie. Dergelijke zaken kunnen
enkel worden opgenomen in de voor gemeenten niet bindende structuurvisie. Ruimtelijke
relevantie houdt in dat er een ruimtelijke component of norm verbonden moet zijn aan
regels die in een verordening of bestemmingsplan worden opgenomen. “De precieze grens
voor ruimtelijke relevantie aangeven is moeilijk” (Frins: bijlage F, p. 10). Frins en Boland
(bijlage F) geven het voorbeeld dat het mogelijk is om maatregelen ten behoeve van de
volksgezondheid op te nemen in de vorm van een afstandseis tussen veehouderijen en
burgerwoningen, mits daar een deugdelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt. Het is
volgens hen lastiger om regels op te nemen in ruimtelijke plannen die voorschrijven dat de
fijnstofuitstoot onder een bepaald niveau gebracht dient te worden wanneer een
ondernemer wil uitbreiden. In het laatste voorbeeld is er immers geen ruimtelijke
component in de vorm van een afstandsnorm aan de eis verbonden. Desondanks zijn er in
het voorgenomen Gelderse beleid wel degelijk eisen in de verordening opgenomen op deze
aspecten zonder duidelijke ruimtelijke component. Een van de redenen daarvoor, zo blijkt
uit het gesprek met Goselink (bijlage E & F), is dat Noord-Brabant en Utrecht al eerder
dergelijke eisen opgenomen hebben in hun ruimtelijk veehouderijbeleid.
In Utrecht is het opnemen van de niet-ruimtelijke eisen volgens Kluitmans (bijlage H) een
politieke beslissing geweest en wordt in enkele pilotprojecten gezocht naar manieren om
invulling te geven aan deze eisen bij de uitbreiding van veehouderijen. De provincie NoordBrabant heeft daarentegen de vereiste kwaliteitsbijdragen volledig uitgewerkt in de
Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), waarvan de toepassing direct
doorwerkend is opgenomen in de provinciale ruimtelijke verordening. Daarnaast vereist
Noord-Brabant ook een dialoog met de omgeving als procedurele voorwaarde. Ondanks het
ontbreken van een ruimtelijke component in de vorm van een afstandsnorm, en dus
ruimtelijke relevantie, in verschillende onderdelen van de BZV en de dialoog, zijn deze
maatregelen opgenomen in de provinciale verordening. Juristen van de provincie hebben
hun twijfels geuit over de juridische houdbaarheid: “Er zijn best wel juristen bij ons die zich
afvragen of dit wel kan. Die vinden dat het ver gaat” (ter Hart: bijlage G, p. 5). Desondanks
zijn de maatregelen toch in het provinciaal beleid opgenomen. De provincie laat nog wel
nader onderzoek doen naar de juridische houdbaarheid van het beleid (ter Hart: bijlage G).
Voor absolute zekerheid over de juridische houdbaarheid is het echter wachten op
jurisprudentie, zo stellen onder meer ter Hart, Boland en Frins (bijlage G, E & F). De
juridische haalbaarheid van niet-ruimtelijke eisen in de provinciale ruimtelijke verordening
of het gemeentelijke bestemmingsplan blijft daardoor omstreden. Wel is duidelijk dat
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overheden niet zomaar allerlei eisen zonder ruimtelijke relevantie in ruimtelijke plannen
kunnen opnemen. Hoe ver zij daar in kunnen gaan is op dit moment door een gebrek aan
ervaring en jurisprudentie nog onduidelijk .
5.3 DIALOOG ALS VEREISTE

Naast bovenwettelijke eisen op de aspecten volksgezondheid, dierwelzijn en milieu worden
door sommige provincies ook procedurele eisen gesteld in de vorm van een dialoog tussen
veehouder en zijn omgeving wanneer de veehouder zijn bedrijf wil uitbreiden. Het is de
bedoeling dat een veehouder in die dialoog zijn uitbreidingsplannen bespreekt met
omwonenden en eventuele belangenorganisaties. Omdat de eis tot een dialoog veelal
samenvalt met de eis tot bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen, is de wens van onder meer
Noord-Brabant, Limburg en Gelderland dat deze kwaliteitsbijdragen in de dialoog afgestemd
worden op de wensen van de omgeving. Dat kan bijvoorbeeld door extra maatregelen te
nemen tegen geuroverlast wanneer dat als een probleem wordt ervaren door omwonenden
(ter Hart: bijlage G; Boonenkamp: bijlage B; Goselink: bijlage E & F). Doordat de veehouder in
de dialoog een open gesprek aangaat met zijn omgeving bestaat bij Butz, Goselink en
Boonenkamp (bijlage A, E, F & B) de verwachting dat het wederzijds begrip toeneemt en
bezwaren van de omgeving later in het proces voorkomen worden. In de provincie NoordBrabant is de dialoog, om de in de voorgaande alinea genoemde voordelen, als
procesvereiste opgenomen in de provinciale ruimtelijke verordening. Zonder
omgevingsdialoog wordt een uitbreidingsverzoek niet in behandeling genomen (ter Hart:
bijlage G). Ook in Gelderland bestaat het voornemen de dialoog verplicht te stellen bij
uitbreiding van intensieve veehouderijen (Goselink: bijlage E).
Hoewel alle betrokken partijen - provincies, gemeenten, DLG en belangenorganisaties als
LTO en de Milieufederatie - het nut van een dialoog tussen veehouder en omgeving
onderschrijven, bestaan er bij andere partijen twijfels over de vraag of een dialoog verplicht
moet worden bij ruimtelijke ontwikkelingen van veehouderijen. Naast de vraag of het
juridisch mogelijk is om procedurele eisen te stellen, zoals in de voorgaande paragraaf is
besproken, gaan welwillende ondernemers volgens Elzinga (bijlage D) in de huidige praktijk
al in gesprek met hun buren of zijn zij volgens hem bereid een dialoog te voeren wanneer zij
daarin voldoende worden ondersteund, ook als deze niet verplicht is. Valkeman (bijlage K)
onderschrijft dat beeld. Volgens hem bespreken ondernemers in de provincie Overijssel die
op hun bestaande locatie uitbreiden dat vaak al met hun omgeving. Slechts een klein deel
van de ondernemers weigert een dialoog te voeren. Volgens hem is het de vraag of een
verplichting tot het voeren van een dialoog in deze gevallen zin heeft: “negentig procent van
de ondernemers zijn goede ondernemers en die doen dat automatisch; tien procent van de
boeren zijn slechte ondernemers, die praten niet met de buren, en die zal je met een door de
overheid gestimuleerde dialoog ook niet over de streep trekken. Dat zijn gewoon lastige
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boeren” (Valkeman: bijlage K, p. 4). Ook Butz en Boonenkamp (bijlage A & B) zijn van mening
dat de dialoog niet werkt als de veehouder het niet wil, ook niet wanneer de dialoog wordt
verplicht. Butz: “Het moet niet ons plan worden als overheid, dan krijg je die boze overheid
waar we met zijn allen tegen schoppen en dan zie je de ondernemer niet meer. […] De enige
die er belang bij heeft om met de omgeving te praten is de ondernemer zelf. De veehouder
moet inzien dat hij er belang bij heeft om in een vroeg stadium van het proces met zijn
omgeving in gesprek te gaan, zodat hij later in het proces minder problemen krijgt” (Butz:
bijlage A, p. 6).
Daarnaast bestaat in Limburg kritiek op de combinatie van een verplichte dialoog en de
vergaande regulering en inkadering van de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouders. In
de Noord-Brabantse benadering worden ondernemers verplicht een dialoog te voeren
waarin zij hun plannen moeten afstemmen in overleg met hun omgeving, terwijl
tegelijkertijd de ruimte van veehouders om hun plannen aan te passen ernstig wordt
beperkt door vergaande regulering. Zij zijn gebonden aan een maximale
bouwkaveloppervlakte van 1,5 hectare, vooraf ingekaderde bovenwettelijke maatregelen en
maximale dieraantallen. In de ogen van Caubo en Boonenkamp (bijlage C & B) kan een
dialoog nooit plaatsvinden wanneer omwonenden zich op die beperkende voorwaarden
kunnen beroepen, er is dan geen ruimte voor ontwikkeling en innovatie. Volgens ter Hart
(bijlage G) hoeven veehouder en omgeving het echter niet eens te worden in de NoordBrabantse plannen, de veehouder hoeft slechts aan te geven wat hij wel of niet met de
wensen van zijn omgeving heeft gedaan.
5.4 DE ONDERHANDELINGSPOSITIE VAN OVERHEDEN

Het stellen van niet-ruimtelijke en procedurele eisen in ruimtelijke plannen blijkt een heikel
punt. Provincies en gemeenten zoeken daarom naast regulering in ruimtelijke plannen naar
andere mogelijkheden om bovenwettelijke eisen te stellen aan ruimtelijke ontwikkelingen
van veehouderijen. Een mogelijkheid die daarbij door verschillende provincies en gemeenten
wordt gehanteerd is het creëren van een goede onderhandelingspositie. De
onderhandelingspositie van gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen blijkt sterk afhankelijk
van de ontwikkelingsruimte die in vigerende bestemmingsplannen aanwezig is. Wanneer
een ontwikkeling past binnen de in het bestemmingsplan opgenomen bouwblokruimte hoeft
een ondernemer enkel te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen en de eisen in het
bestemmingsplan om een bouwvergunning te krijgen (Jolink: bijlage I; Goselink: bijlage E).
Wanneer een ontwikkeling echter niet is voorzien in het vigerende bestemmingsplan is een
wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voor een dergelijke wijziging is de medewerking
van de gemeente vereist, de gemeente heeft dan een betere onderhandelingspositie. In een
dergelijke wijzigingsprocedure kan een gemeente immers meer eisen stellen dan wanneer
een ontwikkeling in het bestemmingsplan is voorzien (Jolink: bijlage I).
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In het verleden is in sommige gevallen echter al voorzien in relatief grote bouwblokken, met
name in landbouwontwikkelingsgebieden is in sommige gevallen voorzien in bouwblokken
van meer dan 3 hectare. Veehouders met bouwblokken van een dergelijke omvang kunnen
grote uitbreidingen aanvragen zonder dat een wijziging van het bestemmingsplan
noodzakelijk is. “Dat betekent dat je als overheid in een onderhandelingspositie zit die heel
zwak is. Want eigenlijk heb je alles wat hij [een ondernemer, red.] mag in het verleden al
weggegeven, dat biedt een hele slechte onderhandelingspositie” (Goselink: bijlage F, p. 3).
Om de onderhandelingspositie van gemeenten in die situaties te verbeteren, vervolgt
Goselink, “gaan sommige provincies zo ver dat ze zeggen dat de onderhandelingspositie
zodanig belangrijk is dat ze gemeenten oproepen alle ontwikkelingsruimte bij bestaande
bedrijven in te trekken” (Goselink: bijlage F, p. 3). De vrije bouwblokruimte wordt in die
gevallen beperkt of zelfs geheel ingetrokken. Een ondernemer heeft dan geen
ontwikkelingsruimte meer in het bestemmingsplan waardoor bij een eventuele uitbreiding
van het bebouwde oppervlak een wijzigingsprocedure noodzakelijk is (Jolink: bijlage I). Het
nadeel van een dergelijke aanpak is dat bestaande rechten worden afgenomen.
Ontwikkelingsmogelijkheden, die een veehouder eerder had, worden hem afgenomen. Hij
wordt daardoor in zijn ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. Vanwege deze inperking moet
de veehouder bij een uitbreiding in de toekomst naar verwachting meer kosten maken dan
in de oude situatie. Deze kosten kan de ondernemer als planschade verhalen op de
verantwoordelijke overheid (Boland & Frins: bijlage F): “Als je door die eisen een vergunning
kunt mislopen, terwijl je die onder de oude omstandigheden wel had gekregen, dan kun je
een schadevergoeding claimen” (Frins: bijlage F, p.2). De provincies Gelderland, Utrecht en
Limburg en de gemeente Ede perken bestaande rechten daarom niet in (Goselink: bijlage E;
Butz: bijlage A; Caubo: bijlage C; Kluitmans: bijlage H).
Frins en Boland (bijlage F) stellen dat het mogelijk is bestaande rechten in te trekken zonder
dat er grond is voor het verhalen van planschade, mits een ondernemer reeds enige tijd
redelijkerwijs had kunnen aannemen dat zijn rechten zouden worden ingetrokken.
Bijvoorbeeld als een overheid het voornemen de rechten in te trekken enkele jaren eerder
heeft aangekondigd. De ondernemer heeft dan de tijd gehad gebruik te maken van zijn
rechten door zijn ontwikkelingsplannen kenbaar te maken. Doet een ondernemer dat niet
dan is er sprake van passieve risicoaanvaarding en heeft hij na het intrekken van vrije
bouwblokruimte geen recht op vergoeding van planschade. Op dit moment is er in de
meeste provincies en gemeenten geen sprake van een verwachting dat bestaande rechten
ingetrokken gaan worden, waardoor overheden pas over enkele jaren over kunnen gaan tot
het intrekken van vrije bouwblokruimte zonder dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden
voor de geleden planschade. De verjaringstermijn voor passieve risicoaanvaarding is 3 jaar,
in sommige gevallen wordt de civielrechtelijke verjaringstermijn van 5 jaar gehanteerd (Frins
& Boland: bijlage F).
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Ondanks de mogelijkheid om bestaande rechten in te trekken wordt dit slechts beperkt
toegepast. Alleen de provincie Overijssel adviseert gemeenten om ongebruikte vrije
bouwblokruimte in bestemmingsplannen in te trekken met als doel de
sturingsmogelijkheden van gemeenten te verbeteren (Os et al, 2013; Valkeman: bijlage K).
De provincies Gelderland, Utrecht en Limburg zijn vooralsnog niet voornemens bestaande
rechten in te perken (Goselink: bijlage E & F; Kluitmans: bijlage H; Caubo: bijlage C). Daar
komt bij dat in het geval van een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan, afspraken
over extra maatregelen privaatrechtelijk worden vastgelegd. De juridische houdbaarheid van
dergelijke overeenkomsten is eveneens discutabel, een overheid krijgt dan te maken met de
tweewegenleer (Frins: bijlage E; Butz: bijlage A). Die leer stelt volgens Frins dat “als jij de
publiekrechtelijke bevoegdheid hebt om iets te regelen en je gaat daarentegen
gebruikmaken van het privaatrecht dan doorkruis je die publiekrechtelijke weg en dat mag
niet” (Frins: bijlage E, p. 7).
5.5 TOETSING VAN ONTWIKKELINGSPLANNEN

Een volgend dilemma bij het opstellen van ruimtelijk veehouderijbeleid vormt de toetsing
van ruimtelijke ontwikkelingsplannen door gemeenten. Op dit moment beschikken
gemeenten over duidelijke wettelijke kaders waar dergelijke plannen aan moeten voldoen,
aangevuld met de kaders die gesteld werden in de reconstructie- en bestemmingsplannen
voor landschappelijke inpassing en de maximale oppervlakte van het bouwblok in de
verschillende reconstructiezones. Gemeenten kunnen op basis van dergelijke criteria
eenvoudigweg ‘afvinken’ of aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan (Caubo: bijlage C;
Butz: bijlage A). Voor de toetsing van landelijke milieueisen, waarvoor veel inhoudelijke
kennis nodig is, zijn intergemeentelijke Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) opgezet
(Jolink: bijlage I).
De introductie van bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen en procedurele eisen zoals een
omgevingsdialoog, in de nieuwe benaderingen van provinciaal ruimtelijk veehouderijbeleid
brengen echter verandering in deze overzichtelijke toetsingspraktijk. Met name de
kwalitatieve benaderingen waar bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen worden vereist op nietruimtelijke aspecten, maar waar een inhoudelijke invulling of inkadering ontbreekt, zorgen
volgens Jolink (bijlage I) voor onduidelijkheid in de toetsing van ontwikkelingsplannen. Bij
dergelijke kwalitatieve benaderingen, zoals voorgenomen in Limburg, Utrecht en Gelderland
(Caubo: bijlage C; Boonenkamp: bijlage B; Kluitmans: bijlage H; Goselink: bijlage E), hebben
veehouders de vrijheid om zelf – al dan niet in dialoog met de omgeving - invulling te geven
aan de vereiste bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen. Gemeenten ontberen bij de toetsing
van ontwikkelingsplannen op basis van die kwalitatieve benaderingen de strakke
toetsingskaders waarin eenvoudig kan worden ‘afgevinkt’ of wordt voldaan aan de gestelde
voorwaarden. Het toetsen van die ontwikkelingsplannen vraagt daarom meer tijd en
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inhoudelijke kennis van gemeenten dan zij op dit moment ter beschikking hebben, zo stellen
Goselink (bijlage E) en Boonenkamp (bijlage B).
Om te voorkomen dat gemeenten bij invoering van de nieuwe benaderingen veel
inhoudelijke expertise in huis moeten halen of extern moeten inhuren om
ontwikkelingsplannen te kunnen beoordelen, wordt door verschillende partijen
samenwerking als oplossing gezien. Deze samenwerkingsverbanden kunnen verschillende
vormen aannemen. Gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen kunnen hun
inhoudelijke kennis delen en waar nodig inzetten bij de begeleiding en toetsing van
kwalitatieve processen, zoals voorzien in de nieuwe benadering van de provincie Limburg
(Caubo: bijlage C; Boonenkamp: bijlage B). Een andere optie is het opzetten van een
intergemeentelijke werkgroep of commissie van deskundigen, in navolging van de Regionale
Uitvoeringsdiensten (RUD’s), waarin voldoende inhoudelijke expertise aanwezig is. Deze
extra toetsingscommissie legt zich vervolgens toe op het toetsen van de bovenwettelijke
kwaliteitsbijdragen en geeft een positief of negatief advies aan gemeenten over de wijze
waarop in ontwikkelingsplannen inhoud gegeven is aan de bovenwettelijke
kwaliteitsbijdragen (Jolink: bijlage I; Goselink: bijlage E; Wesseldijk: bijlage L). Deze optie
vertoont veel overeenkomsten met de beoordeling van ruimtelijke plannen zoals van Rooy
(2011) die voorstelt bij toepassing van uitnodigingsplanologie, waarbij een initiatief wordt
beoordeeld op basis van de maatschappelijke meerwaarde van de ontwikkeling (paragraaf
2.4.3).
Vanwege het toetsingsvraagstuk dat ontstaat wanneer de invulling van de bovenwettelijke
kwaliteitsbijdragen niet wordt voorgeschreven is de meest eenvoudige weg de inkadering
van de bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen, bijvoorbeeld zoals in Noord-Brabant. Door de
bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen in te kaderen in de BZV en ontwikkelingsplannen aan de
BZV te toetsen, blijft de toetsing voor gemeenten relatief eenvoudig. Ook voor de veehouder
brengt dit voordelen met zich mee, het is voor hem duidelijker welke maatregelen hij zal
moeten treffen om goedkeuring te krijgen voor ontwikkeling van zijn bedrijf (ter Hart: bijlage
G).
5.6 CONCLUSIE

In voorgaande paragrafen zijn de belangrijkste dilemma’s aan bod gekomen die spelen bij de
keuze voor provinciaal ruimtelijk veehouderijbeleid. De keuze die vervolgens wordt gemaakt
is, zoals in de achtergronden van de benaderingen in hoofdstuk 5 al is gebleken, veelal een
politieke afweging. De motivatie van de politiek om te komen tot verduurzaming in de
intensieve veehouderij, al dan niet ingegeven door maatschappelijke onrust in de vorm van
een burgerinitiatief, speelt daarin een belangrijke rol. Evenals de durf van het
provinciebestuur om vergaande maatregelen te nemen die mogelijk juridisch onhoudbaar
blijken. Op die manier kan een provincie kiezen voor verduurzaming op vrijwillige basis met
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een juridisch solide doch conservatieve basis, welke mogelijk slagkracht ontbreekt om op
korte termijn daadwerkelijk op grote schaal verduurzaming te bereiken (Limburg, Overijssel).
Anderzijds kan een provincie kiezen voor beleid waarin met veel slagkracht waarin
bovenwettelijke eisen strak gereguleerd worden om verduurzaming op relatief korte termijn
te bewerkstelligen, maar waarvan de juridische houdbaarheid discutabel is (Noord-Brabant).
De benaderingen van Utrecht en Gelderland vormen de mogelijke tussenwegen, waarbij
kwaliteitsbijdragen en het proces tot op zekere hoogte gereguleerd worden, maar onder het
mom van ‘uitnodigingsplanologie’ de invulling niet wordt ingekaderd. Dat brengt echter
weer andere dilemma’s met zich mee op de aspecten procesbegeleiding en toetsing, die in
de beide benaderingen veel tijd en inhoudelijke kennis vragen van de gemeenten.
Op basis van de empirische bevindingen zoals uitgewerkt in dit hoofdstuk en het voorgaande
hoofdstuk, vindt in hoofdstuk 6 een terugkoppeling plaats naar de literatuurbeschouwing uit
hoofdstuk 2. Op basis van die terugkoppeling worden de hoofd- en deelvragen uit hoofdstuk
1 beantwoord, vindt een reflectie plaats op het verloop van het onderzoek en volgen enkele
aanbevelingen met betrekking tot de toepassing van ontwikkelingsgerichte planologie en de
verduurzaming van de intensieve veehouderij.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In de voorgaande hoofdstukken zijn op basis van de theorie verwachtingen opgesteld.
Daarna zijn, door middel van gesprekken met verschillende betrokken partijen, empirische
gegevens zijn verzameld. Op basis van die empirische gegevens zijn vervolgens de
verschillende provinciale benaderingen in ruimtelijk beleid voor de (intensieve) veehouderij
beschreven, alsmede de dilemma’s waar overheden me worden geconfronteerd bij het
opstellen van dat beleid waardoor er grote verschillen bestaan tussen de provinciale
benaderingen. In dit hoofdstuk worden de theoretische verwachtingen en empirische
bevindingen gecombineerd in de beantwoording van de hoofd- en deelvragen zoals die in de
inleiding van dit onderzoek gesteld zijn. De beantwoording van de deelvragen komt daarbij
het eerst aan bod in paragraaf 7.1, daarna de beantwoording van de hoofdvraag in paragraaf
7.2. Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 gereflecteerd op het onderzoeksproces. Ten slotte
volgen op basis van de conclusies uit de voorgaande paragrafen in paragraaf 7.4 enkele
aanbevelingen met betrekking tot de toepassing van ontwikkelingsgerichte planologie en de
verduurzaming van de intensieve veehouderij.
6.1 BEANTWOORDING DEE LVRAGEN

In de inleiding van dit onderzoek is het doel van het onderzoek verwoord, namelijk het
verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die ontwikkelingsgerichte planologie biedt om te
komen tot verduurzaming van de intensieve veehouderij. Om deze doelstelling en de
daarvan afgeleide hoofdvraag onderzoekbaar te maken zijn deelvragen opgesteld. In deze
paragraaf worden deze deelvragen beantwoord, waarna in de volgende paragraaf de
hoofdvraag beantwoord wordt op basis van de in deze paragraaf gegeven antwoorden op de
deelvragen.
1. Wat is ontwikkelingsgerichte planologie?
Om antwoord te geven op de vraag welke mogelijkheden ontwikkelingsgerichte planologie
biedt om te komen tot verduurzaming van de intensieve veehouderij is het allereerst van
belang om duidelijkheid te verkrijgen over wat wordt verstaan onder de term
ontwikkelingsgerichte planologie. Deze eerste deelvraag vormt daarom de basis van het
literatuuronderzoek in hoofdstuk 3. Uit de literatuurstudie blijkt dat ontwikkelingsgerichte
planologie een verzamelnaam is voor planologische benaderingen die meer ruimte laten
voor ontwikkelingsinitiatieven van zowel private partijen als overheden en is ontstaan vanuit
de wens om ruimtelijke ontwikkelingen te versnellen ten opzichte van de voorheen
toegepaste meer restrictieve planologische benaderingen zoals toelatingsplanologie. In
plaats van in ruimtelijke plannen strak te omschrijven wat waar mag, zoals bij
toelatingsplanologie gebruikelijk is, draait het bij ontwikkelingsgerichte planologische
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benaderingen om flexibiliteit in ruimtelijke plannen om ontwikkelingen mogelijk te maken.
Ruimte creëren voor initiatieven door beperkende bepalingen te verwijderen en flexibele
bestemmingsplannen opstellen die ruimte laten voor een veelheid aan ontwikkelingen,
vormen belangrijke onderdelen van ontwikkelingsgerichte planologie in stedelijke
ontwikkelingen. Volgens de uitgangspunten van ontwikkelingsgerichte planologie moeten
overheden niet te veel toegeven aan de neiging om alles te willen inkaderen. Versnelling van
ontwikkelingen en het bieden van ruimte aan (economische) ontwikkeling staat immers
centraal bij ontwikkelingsgerichte planologie.
Zoals gezegd is ontwikkelingsgerichte planologie een verzamelnaam; binnen de
ontwikkelingsgerichte planologie zijn verschillende benaderingen te onderscheiden:
ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie. Het meest belangrijke verschil tussen
deze benaderingen is de rol van de overheid in het proces.
Ontwikkelingsplanologie wordt gekenmerkt door een actief participerende overheid, waarbij
zij veelal ook risicodragend participeert door als (mede)investeerder op te treden bij
ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er sprake van interactieve planvorming, wat inhoudt
dat plannen niet van te voren vast staan maar voortkomen uit een proces waarin zowel
overheden als relevante private partijen en maatschappelijke organisaties betrokken zijn. Uit
dit proces komt een integrale visie voort van waaruit het project tot uitvoering wordt
gebracht en een kwaliteitsslag wordt nagestreefd. De betrokken partijen zijn in het
ontwikkelingsproces complementair aan elkaar, elke partij legt zich toe op de aspecten waar
zij goed in is: overheden en maatschappelijke organisaties formuleren uitgangspunten en
beleidslijnen op strategisch niveau, marktpartijen en anderen richten zich vooral op de
concrete realisatie en inbreng op projectniveau. De financiële kant van een
ontwikkelingsproject wordt ten slotte veelal geregeld in de vorm van een projectenenvelop
waardoor projecten in samenhang plaatsvinden en investeringen en opbrengsten verevend
worden tussen de betrokken partijen.
Uitnodigingsplanologie wordt in tegenstelling tot ontwikkelingsplanologie gekenmerkt door
een meer afwachtende rol van de betrokken overheden. Zij treed niet op als
(mede)investeerder bij een ontwikkeling, maar probeert initiatieven te ontlokken bij private
partijen en faciliteert deze ontwikkelingen indien deze passen binnen haar (ruime) visie. De
overheid is dus nog wel betrokken bij ontwikkelingen, maar de betrokkenheid blijft beperkt
tot het faciliteren van ontwikkelingen in ruimtelijke plannen en door ondersteuning in het
proces. De overheid neemt niet langer het voortouw bij ontwikkelingen maar laat het
initiatief aan private partijen of maatschappelijke organisaties.
Gezien het rolverschil tussen de twee benaderingen kan gesteld worden dat bij
ontwikkelingsplanologie het probleemeigenaarschap (grotendeels) bij de overheid ligt,
terwijl de overheid bij uitnodigingsplanologie bewust het probleemeigenaarschap bij private
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partijen of maatschappelijke organisaties neerlegt (Luin et al, 2012).Bij overleg tussen de
partijen in de vroege stadia van het planproces is het daarom van belang dat de overheid het
probleemeigenaarschap niet te snel naar zich toe trekt, maar dat het daar ligt waar het thuis
hoort (Rooy, 2011, Fontein et al, 2012, Heurkens, 2012). Tevens biedt het proces kansen om
urgenties van verschillende partijen te verbinden zodat partijen niet enkel uit het eigen
belang maar vanuit collectieve belangen gaan redeneren (VROM, 2003, Dankert & Tijs,
2004).
Hoewel er in de literatuur een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen
ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie, is er geen harde grens tussen de beide
vormen van ontwikkelingsgerichte planologie. Beide benaderingen hebben hun eigen
karakteristieken zoals beschreven in voorgaande alinea’s, toch zal in de praktijk veelal sprake
zijn van processen die kenmerken vertonen van zowel ontwikkelingsplanologie als
uitnodigingsplanologie. De meeste processen bevinden zich ergens op het continuüm tussen
geen participatie en volledige (risicodragende) participatie, het is of ontwikkelingsplanologie
of uitnodigingsplanologie; tussenwegen zijn mogelijk. Tevens is het mogelijk dat de rol en
strategie van betrokken overheden in een lopende ontwikkeling aangepast worden als
wijzigende politieke, economische of maatschappelijke omstandigheden daar om vragen.
Het ontbreken van een harde grens gaat niet alleen op voor het verschil tussen
ontwikkelingsgerichte planologie en uitnodigingsplanologie, maar ook voor de grens tussen
ontwikkelingsgerichte planologie en toelatingsplanologie. Verschillende auteurs
waarschuwen immers dat ontwikkelingsgerichte planologie geen nieuw paradigma is dat
andere benaderingen vervangt, maar vooral een aanvulling vormt op andere restrictieve
benaderingen zoals toelatingsplanologie. In de praktijk is het mogelijk en aan te raden
verschillende benaderingen te combineren, afhankelijk van de economische, politieke en
maatschappelijke context van een ontwikkeling (VROM, 2003, Rooy et al, 2004, Rooy et al,
2006). In de praktijk kan daarom gewerkt worden met een combinatie van
toelatingsplanologie
(reguleren),
ontwikkelingsplanologie
(participeren)
en
uitnodigingsplanologie (stimuleren en faciliteren).
2. Wat wordt verstaan onder verduurzaming van de intensieve veehouderij?
Om antwoord te kunnen geven op de vraag op welke wijze ontwikkelingsgerichte planologie
kan bijdragen aan verduurzaming van de intensieve veehouderij is het van belang om een
duidelijke definitie te geven van wat in dit onderzoek wordt verstaan onder verduurzaming
van de intensieve veehouderij. Een eerste afbakening van het begrip verduurzaming is
gegeven in de operationalisering in hoofdstuk 2. Het begrip verduurzaming is afkomstig van
het begrip duurzaamheid, een veelvuldig gebruikte term die, naar gelang de context, veel
verschillende betekenissen kan hebben. De algemene definitie van duurzaamheid is gegeven
door de United Nations World Commission on Environment and Development (1987):
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“Sustainable development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987, p.41).
Uit de literatuur blijkt dat er toegespitst op de intensieve veehouderij vier categorieën van
doelen en waarden te onderscheiden zijn met betrekking tot duurzaamheid in de intensieve
veehouderij: (1) lokale omgeving (omwonenden): gezondheid, geur, verkeer en uitzicht; (2)
gebiedsniveau (gemeente en provincie): emissies en ruimtelijke kwaliteit; (3)
maatschappelijk (rijksoverheid): dierwelzijn, antibiotica, stalgrootte; (4) sectoraal: efficiency,
rentabiliteit en continuïteit (Os et al, 2013). Deze aspecten komen tevens terug in de
gesprekken die zijn gevoerd met de respondenten Er bestaan zorgen over het dierwelzijn in
de sector en de risico’s voor de volksgezondheid die de intensieve veehouderij met zich
meebrengt. Tevens ontbeert de intensieve veehouderij lokaal en maatschappelijk draagvlak,
heeft de sector een imagoprobleem en kent de sector een zeer grote prijsdruk door lage
winstmarges (Goselink, 2013, Caubo, 2013, Boonekamp, 2013, Ter Hart, 2013).
Verduurzaming van de veehouderij vindt derhalve plaats wanneer een verbetering
plaatsvindt van milieukwaliteitsaspecten (vermindering van emissies van fijn stof, ammoniak
en stikstof), volksgezondheidaspecten (vermindering van emissies van fijn stof, endotoxinen,
zoönosen), dierwelzijn (minder antibioticagebruik, meer ruimte en afleiding voor de dieren,
langere opfokperioden), lokaal draagvlak (vermindering van geuroverlast, verbetering van de
landschappelijke inpassing, vermindering van het aantal bezwaarprocedures),
maatschappelijk draagvlak (verbetering van imago van de sector, vermindering van
bezwaarprocedures) en bedrijfseconomische omstandigheden (betere rentabiliteit, verlaging
prijsdruk).
3. Wat betekent een omslag naar ontwikkelingsgerichte planologie voor de
werkwijze van lagere overheden?
Op basis van de literatuurbeschouwing in hoofdstuk 2 kan worden geconcludeerd dat een
omslag naar ontwikkelingsgerichte planologie zowel gevolgen heeft voor het beleid dat
gemeenten en provincie voeren alsmede de handelingswijze van ambtenaren in de praktijk
van gebiedsontwikkelingsprocessen. Bij het opstellen van beleid houdt een omslag naar een
ontwikkelingsgerichte benadering in dat overheden meer ruimte creëren voor initiatieven
van private partijen door waar mogelijk beperkende bepalingen en voorwaarden te
schrappen en een hoge mate van flexibiliteit te creëren in de ruimtelijke plannen. Op die
manier worden private en maatschappelijke partijen uitgenodigd om met ontwikkelingen te
komen en kunnen overheden deze ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk faciliteren.
Naast de inhoud van ruimtelijke plannen wijzigt ook het proces bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Provincie en gemeenten moeten in een vroeg stadium van ruimtelijke
ontwikkelingen alle relevante partijen uitnodigen en met hen het gesprek aan gaan over de
voorgenomen ontwikkeling. Door het wegvallen van strakke voorwaarden zijn overheden
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meer op overleg en onderhandeling in deze fase aangewezen om ontwikkelingen in de
gewenste richting te sturen.
Een dergelijke omslag naar ontwikkelingsgerichte planologie vereist daardoor andere
competenties van ambtenaren die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.
Meer dan voorheen moeten zij onderhandelingsvaardigheden inzetten en partijen bij elkaar
brengen om gewenste ontwikkelingen te realiseren. De nadruk ligt op communicatieve
vaardigheden en niet enkel op het toetsen of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Daar komt bij dat ook op het gebied van de toetsing veranderingen plaatsvinden in de
werkwijze van overheden. Toetsing vindt volgens van Rooy (2011) bij ontwikkelingsgerichte
planologie immers bij voorkeur plaats op basis van de maatschappelijke meerwaarde die
met een initiatief wordt bereikt.
Het beeld uit de literatuur kom echter voornamelijk tot stand op basis van ervaringen in
stedelijke ontwikkelingen. Hoewel verschillende provincies onder het mom van
uitnodigingsplanologie het ruimtelijk veehouderijbeleid herzien of voornemens zijn dat te
doen, worden in provinciaal ruimtelijk veehouderijbeleid in de praktijk op belangrijke
aspecten andere veranderingen waargenomen dan de bevindingen uit de
literatuurbeschouwing. Het meest centrale aspect van ontwikkelingsgerichte planologie, het
creëren van ruimte voor ontwikkelingen door waar mogelijk beperkende bepalingen en
voorwaarden te schrappen in ruimtelijke plannen, wordt in geen van de bestudeerde
benaderingen waargenomen. In plaats daarvan blijkt dat de reconstructieprovincies in veel
gevallen extra voorwaarden stellen in de vorm van bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen en in
sommige gevallen zelfs procesvereisten stellen om ontwikkelingen in de gewenste richting te
sturen. Bij de implementatie van deze nieuwe voorwaarden worden gemeenten in sommige
provincies ondersteund door provinciale werkgroepen.
Er zijn echter ook overeenkomsten tussen de literatuur en de praktijk. Met name bij de
kwalitatieve benaderingen zijn de in de literatuur gevonden veranderende werkwijzen op
het gebied van procesbegeleiding, onderhandeling en toetsing waargenomen. De dialoog
tussen veehouder, omgeving en eventuele deskundigen die in verschillende provincies
gestimuleerd of zelfs vereist wordt, komt overeen met het vroeg in het proces betrekken van
relevante partijen zoals in de literatuur met betrekking tot ontwikkelingsgerichte planologie
genoemd wordt. Dit betekent eveneens dat in dergelijke gevallen andere competenties
gevraagd worden van ambtenaren die het proces begeleiden en de verschillende partijen in
het proces betrekken. In Limburg wordt dit bijvoorbeeld opgepakt door het opzetten van
cursussen om de communicatieve vaardigheden en onderhandelingstechnieken van
ambtenaren te verbeteren die in de toekomst met het nieuwe beleid gaan werken.
Daarnaast zijn er overeenkomsten in voorgestelde oplossingen voor de begeleiding en
toetsing van initiatieven op basis van kwalitatieve benaderingen. In Gelderland, Utrecht en
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in mindere mate ook Limburg wordt nagedacht over het opzetten van regionale
toetsingscommissies die beoordelen of in ontwikkelingsplannen wordt voldaan aan de
vereiste bovenwettelijke kwaliteitsbijdragen. Deze oplossing voor de vragen die bestaan met
betrekking tot begeleiding en toetsing komt overeen met de door van Rooy (2011)
voorgestelde teams van deskundigen, vergelijkbaar met de status van welstandscommissies,
die gesprekken begeleiden en initiatieven toetsen op basis van de maatschappelijke
meerwaarde die er mee wordt bereikt.
Beide overeenkomsten met de theorie over ontwikkelingsgerichte planologie zijn met name
van toepassing bij de zachtere benaderingen in Gelderland, Utrecht en Limburg. In het geval
van de meer harde, op regulering gerichte, benaderingen van Noord-Brabant en Overijssel is
het begeleiden van ontwikkelingen door provincie en gemeenten minder aan de orde en
behelst de toetsing van ontwikkelingsplannen hoofdzakelijk het controleren of er is voldaan
aan vooraf duidelijk ingekaderde voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in ruimtelijke
plannen.
6.2 BEANTWOORDING HOOFDVRAAG

De beantwoording van de deelvragen in de voorgaande paragraaf maakt het mogelijk om
over te gaan op de beantwoording van de hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat:
Op welke wijze kan ontwikkelingsgerichte planologie bijdragen aan verduurzaming van
de intensieve veehouderij en wat betekent een omslag naar ontwikkelingsgerichte
planologie voor de werkwijze van lagere overheden?
Ten aanzien van de hoofdvraag is op basis van de literatuurstudie in hoofdstuk 3 de
verwachting uitgesproken dat ontwikkelingsgerichte planologie draait om de juiste mix
tussen reguleren, participeren, stimuleren en faciliteren. Regulering blijft van belang om
excessen of ongewenste situaties te voorkomen. Waar mogelijk wordt echter ruimte gelaten
voor wenselijke ontwikkelingen door niet meer in te kaderen dan strikt noodzakelijk. Gezien
het gebrek aan grondposities of maatschappelijke belangen werd risicodragende participatie
van overheden bij ruimtelijke ontwikkelingen van intensieve veehouderijen niet verwacht. In
plaats van participeren is de verwachting dat overheden het probleemeigenaarschap
neerleggen bij veehouders en vervolgens koplopers in verduurzaming van de sector
stimuleren. In lijn met het stimuleren van koplopers faciliteren overheden deze gewenste
ontwikkelingen die bijdragen aan de gewenste verduurzaming in de veehouderij door middel
van flexibelere voorschriften en ruimere kaders. Daarmee beperken overheden wel hun
sturingsmogelijkheden.
Uit de resultaten van het empirische onderzoek blijkt dat in de praktijk geen sprake is van
minder regulering, flexibelere voorschriften en ruimere kaders. Provincies en gemeenten
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blijken niet bereid hun sturingsmogelijkheden in te perken wanneer het op ruimtelijke
ontwikkelingen van intensieve veehouderijen aankomt. In plaats daarvan handhaven alle
onderzochte provincies bestaande beperkingen en worden in veel gevallen extra
beperkingen toegevoegd. In de gevallen waar beperkingen worden opgeheven, veelal ten
aanzien van het maximale bouwblokoppervlak, worden strenge extra voorwaarden
verbonden aan het benutten van die extra ruimte. Enkel ‘koplopers’ komen voor deze extra
ruimte in aanmerking, waarmee het stimuleren van deze groep één van de weinige
overeenkomsten is met de verwachtingen op basis van de literatuur.
De terughoudendheid van overheden om ruimte en flexibiliteit te creëren voor intensieve
veehouderijen in ruimtelijke plannen hangt samen met de angst voor excessen en
ongewenste situaties. Gezien de risico’s die gepaard gaan met intensieve veehouderijen op
de aspecten volksgezondheid, diergezondheid en milieu en de maatschappelijke onrust over
de intensieve veehouderij kunnen zij zich geen fouten veroorloven. De maatschappij vraagt
bescherming van de overheid op die punten en accepteert het niet als het mis gaat. In
stedelijke ontwikkelingen zijn functies met dergelijke risico’s per definitie uitgesloten door
landelijke wetgeving waardoor de basisprincipes van ontwikkelingsgerichte planologie in
dergelijke situaties beter toepasbaar zijn. Mede daarom is in het ruimtelijk
veehouderijbeleid van de reconstructieprovincies weinig van de basisprincipes van
ontwikkelingsgerichte planologie terug te vinden. De mogelijkheden die
ontwikkelingsgerichte planologie biedt om te komen tot verduurzaming van de intensieve
veehouderij blijven daarmee beperkt tot het afstemmen van bovenwettelijke
kwaliteitsbijdragen door middel van interactieve planvorming of een omgevingsdialoog en
nieuwe manieren om plannen te toetsen op de maatschappelijke meerwaarde die er mee
wordt bereikt in plaats van aan harde voorwaarden.
De wensen van de onderzochte provincies gaan echter verder. De politiek heeft in alle vijf de
onderzochte provincies de ambitie uitgesproken om de sector te verduurzamen. Om die
reden wordt in de alle reconstructieprovincies gezocht naar meer sturingsmogelijkheden om
ontwikkelingen in de sector in de gewenste richting te sturen. De ruimtelijke ordening is in
die ambitie het meest krachtige instrument dat provincies ter beschikking staat. De
ruimtelijke ordeningswetgeving is echter niet ontworpen voor het sturen van nietruimtelijke aspecten en biedt daarom slechts beperkte mogelijkheden tot het sturen op
verduurzaming van de intensieve veehouderij. De discussie over ruimtelijk beleid voor de
intensieve veehouderij richt zich daarom sterk op de mogelijkheden die provincies hebben
om via ruimtelijk beleid niet-ruimtelijke eisen te stellen aan de intensieve veehouderij. Het
opnemen daarvan in ruimtelijke plannen is uiterst discutabel. Het blijkt dat gemeenten het
sterkst staan wanneer zij ontwikkelingen juist niet voorzien in het bestemmingsplan of
bestaande ruimte wordt ingetrokken. Bij een wijziging van het bestemmingsplan hebben
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gemeenten immers de beste mogelijkheden om niet-ruimtelijke eisen te stellen aan een
ontwikkeling.
Daar komt bij dat, zelfs wanneer het lukt om op die manier extra (niet-ruimtelijke)
duurzaamheidseisen te stellen, enkel bedrijven bereikt worden die ruimtelijke
ontwikkelingsplannen hebben. Bedrijven die hun bedrijfsactiviteiten binnen het bestaande
bebouwingsoppervlak verder kunnen ontwikkelen blijven van deze eisen gevrijwaard.
Ruimtelijk beleid kan deze bedrijven niet bereiken. Om deze bedrijven te bereiken zullen
overheden zich tot andere middelen moeten wenden, bijvoorbeeld door afspraken te maken
over duurzaamheidseisen met ketenpartijen zoals supermarkten. Buiten de vraag of de
ruimtelijke ordening überhaupt het geëigende instrument is om verduurzaming van een
sector te sturen, zijn de mogelijkheden van de ruimtelijke ordening als facetbeleid in zijn
geheel om te komen tot verduurzaming van de intensieve veehouderij zeer beperkt. Het
hanteren van een bepaalde benadering in ruimtelijk beleid zoals ontwikkelingsgerichte
planologie of toelatingsplanologie, heeft weinig invloed op de mogelijkheden die dat beleid
biedt.
Ten aanzien van de verruiming van de mogelijkheden die lagere overheden in Nederland
hebben tot het stellen van niet-ruimtelijke eisen in ruimtelijk beleid kan worden gekeken
naar de middelen die lagere overheden in Engeland ter beschikking staan. Uit de analyse van
het Engelse ruimtelijke ordeningssysteem in hoofdstuk 2, blijkt dat lagere overheden in
Engeland meer mogelijkheden hebben om met initiatiefnemers van ruimtelijke
ontwikkelingen te onderhandelen over de voorwaarden waaronder een ontwikkeling wordt
toegestaan. Doordat de beoordeling van ruimtelijke plannen aan het eind van het traject
plaatsvindt kunnen lagere overheden in het Engelse systeem maximaal gebruik maken van
hun onderhandelingspositie en sturen op een zo groot mogelijke maatschappelijke
meerwaarde van een ontwikkeling. Aangezien voor de toepassing van een dergelijk stelsel in
Nederland een wetswijziging nodig is, ligt een verruiming van de mogelijkheden voor lagere
overheden om niet-ruimtelijke eisen te stellen, zeker op korte termijn, dan ook niet in de lijn
der verwachting.
6.3 AANBEVELINGEN

Ondanks gesprekken met juristen en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij het
opstellen van ruimtelijk veehouderijbeleid bij verschillende provincies blijft helaas
onduidelijkheid bestaan over de precieze juridische mogelijkheden die ruimtelijke wetgeving
in bepaalde situaties biedt om niet-ruimtelijke eisen op te nemen in ruimtelijke plannen. Een
eerste aanbeveling die uit dit onderzoek volgt is het verder verduidelijken van die
mogelijkheden. Dat kan door het afwachten van jurisprudentie of door middel van nader
onderzoek, toegespitst op de mogelijkheden die ruimtelijk beleid biedt om te sturen op nietruimtelijke aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dergelijk onderzoek hoeft niet per se
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gericht te zijn op niet-ruimtelijke eisen voor de intensieve veehouderij en kan breder
getrokken worden. Het is immers niet ondenkbaar dat met betrekking tot andere sectoren in
de toekomst dezelfde vragen gesteld worden.
Voor provincies en gemeenten met de wens om te komen tot verduurzaming van de
intensieve veehouderij volgt uit dit onderzoek de aanbeveling om bestaande
sturingsmogelijkheden zoveel mogelijk te behouden. Zij hebben de beste
onderhandelingspositie en sturingsmogelijkheden wanneer ontwikkelingen niet voorzien zijn
in ruimtelijke plannen. Gemeenten en provincie moeten in ruimtelijke plannen daarom geen
extra ontwikkelingsruimte creëren als dat niet noodzakelijk is en eventueel ongebruikte
bestaande ontwikkelingsruimte intrekken. Dat laatste kan echter gepaard gaan met een
verjaringstermijn of, wanneer men deze termijn niet wil uitzitten, planschadeclaims.
Wanneer vervolgens om ontwikkelingsruimte wordt gevraagd om voorgenomen
ontwikkelingen te realiseren kunnen gemeenten en provincie met de veehouder in
onderhandeling over de voorwaarden waaronder de ontwikkeling wordt toegestaan.
Zoals in de voorgaande paragraaf reeds vermeld, is de ruimtelijke ordeningswetgeving in
Nederland ontwikkeld om te sturen op ruimtelijke kwaliteit en niet op allerhande nietruimtelijke kwaliteitseisen. Volgens verschillende partijen is de ruimtelijke ordening dan ook
niet het geëigende instrument om verduurzaming van de intensieve veehouderij te sturen.
Het is bij een gebrek aan landelijke wetgeving dat provincies zich wenden tot de ruimtelijke
ordening om op provinciaal niveau deze ontwikkeling te sturen. Door verschillende
provinciale benaderingen ontstaat echter een grote provinciale differentiatie in de
duurzaamheidseisen die aan intensieve veehouderijen gesteld worden waardoor ongelijke
concurrentie kan ontstaan. Een onderlinge afstemming van de duurzaamheidseisen die aan
de sector gesteld worden is daarom wenselijk. Het gebruik van geëigende instrumenten in
de vorm van sectorale afspraken en landelijke of Europese wetgeving verdient echter de
voorkeur voor het sturen van verduurzaming van de intensieve veehouderij.
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