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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

VII

18 december 2009

dhr. G. Valkeman, telefoon 038 499 85 32

Kennisgeving inzake voorbereidingsbesluit geiten- en schapenhouderijen.
Besluit van Provinciale Staten d.d. 16 december 2009, kenmerk PS/2009/1201

Kennisgeving
Provinciale Staten van Overijssel,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 14 december 2009, kenmerk 2009/0199998;
gelet op artikel 4.1, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening;
gelet op artikel 8.46 Wet milieubeheer;
gelet op artikel 27, lid 1 van de Reconstructiewet concentratiegebieden;

overwegende:
dat Provinciale Staten het in het belang van de volksgezondheid noodzakelijk achten om op korte
termijn planologische en eventueel ook milieumaatregelen inzake de geiten- en schapenhouderijen
te nemen, één en ander afhankelijk van de nadere uitwerking door het Rijk van de op grond van het
advies van het RIVM te nemen maatregelen;

besluiten:
1.

te verklaren dat aanpassingen van de Omgevingsverordening Overijssel 2009 en van het
Reconstructieplan Salland-Twente worden voorbereid;

2.

te verklaren dat de aanpassingen van de Omgevingsverordening Overijssel en van het
Reconstructieplan Salland-Twente betrekking hebben op het opnemen van bepalingen waarin
beperkingen worden gesteld aan de nieuw- en hervestiging en uitbreiding van geiten- en
schapenhouderijen, met inbegrip van omschakeling naar een geiten- en schapenhouderij;

3.

te bepalen op grond van artikel 3.7, lid 4 Wro dat het verboden is het gebruik van de in het
voorbereidingsbesluit aangewezen gronden of bouwwerken zodanig te wijzigen dat strijd
ontstaat met de in voorbereiding zijnde aanpassing van de Omgevingsverordening. Van dit
verbod kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen;

4.

te bepalen dat het voorbereidingsbesluit als bedoeld onder 1 geldt voor het grondgebied van
geheel Overijssel. De aanpassing van het Reconstructieplan Salland-Twente heeft betrekking op
het reconstructiegebied Salland-Twente;

5.

te bepalen dat het voorbereidingsbesluit als bedoeld onder 1 in werking treedt met ingang
19 december 2009. Het voorbereidingsbesluit vervalt bij de inwerkingtreding van de
aanpassingen en uiterlijk na 6 maanden;
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6.

te bepalen dat de verplichting om de beslissing op een aanvraag om bouwvergunning op grond
van artikel 50, eerste lid van de Woningwet aan te houden slechts betrekking heeft op aanvragen ten behoeve van geiten- en schapenhouderijen;

7.

te bepalen dat burgemeester en wethouders bevoegd gezag blijven ten aanzien van de toepassing van Hoofdstuk IV, afdeling 1 van de Woningwet, met dien verstande dat de beoordeling of
sprake er is van strijd met de in voorbereiding zijnde aanpassing van de Omgevingsverordening
Overijssel 2009 als bedoeld in artikel 50, derde lid van de Woningwet, toekomt aan
Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten kunnen de aanhoudingsplicht (bouwstop)
doorbreken indien Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat een bouwaanvraag in
overeenstemming is met de voor te bereiden aanpassingen. Aldus kunnen Gedeputeerde Staten
per geval een afweging maken;

8.

te onderzoeken of het wenselijk is in de Omgevingsverordening Overijssel 2009 aanvullende
milieumaatregelen op te nemen voor geiten- en schapenhouderijen en zo ja, het opnemen van
dergelijke maatregelen in de Omgevingsverordening.

Terinzagelegging

Het besluit ligt ter inzage op provinciehuis vanaf vrijdag 18 december 2009 voor een periode van
zes weken. Het besluit kan ook ingezien worden op de website van de provincie Overijssel
(http://provincie.overijssel.nl/regelingen en/kennisgevingen). Het besluit ligt tevens ter inzage op
alle gemeentehuizen in de provincie Overijssel in de hiervoor genoemde periode.
Geen bezwaar en beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar en beroep mogelijk
(artikelen 3.7 en 4.1, vijfde lid Wet ruimtelijke ordening staan op de zogenaamde negatieve lijst van
de Algemene wet bestuursrecht).
Zwolle, 16 december 2009.
Provinciale Staten voornoemd.
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