






















Reactienota zienswijzen ontwerpbesluit Stitswerderweg 25, Middelstum 
 

Het ontwerpbesluit voor het plan aan de Stitswerderweg 25 te Middelstum heeft in de periode 23-8-
2016 tot en met 3-10-2016 ter inzage gelegen. Tijdens de periode van terinzagelegging bestond voor 
eenieder de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.  
 
In deze periode zijn twee zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn tijdig ingediend en gemotiveerd. 
Geconcludeerd wordt dat de zienswijzen ontvankelijk zijn. De argumenten in de zienswijzen zijn kort 
samengevat en voorzien van een inhoudelijke reactie. Per zienswijze is aangegeven of deze leidt tot 
wijzigingen van de besluittekst. 
 
 

1. Zienswijze provincie 
Het kader voor de beoordeling van gemeentelijke plannen is de op 1 juni 2016 door Provinciale Staten 
vastgestelde Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. De inhoud van artikel 4.18 lid 4 van 
de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 wordt in de nieuwe omgevingsverordening 
geregeld onder artikel 2.29.2 en artikel 2.29.3. De provincie verzoekt hiermee rekening te houden en 
de besluittekst hierop aan te passen. Specifiek wordt verzocht om de voorwaarde 'dat het aantal te 
houden dieren zoals vergund niet mag toenemen' te veranderen in 'het aantal te houden dieren zoals 
is vergund mag niet toenemen'. 
 
Reactie gemeente 
De zienswijze leidt tot wijzigingen in het besluit in die zin dat wordt voldaan aan de vastgestelde 
Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. 
 
 
 

2. Zienswijze Veiligheidsregio 
Het advies met betrekking tot bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid is opgenomen in de ontwerp-
ruimtelijke onderbouwing. De Veiligheidsregio verzoekt om dit advies tevens in de besluittekst mee te 
nemen.  
 
Reactie gemeente 
Het advies met betrekking tot bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid zal opgenomen worden in de 
besluittekst. 
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Onderwerp Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning 
¿Stitswerderweg 25 te lliiíddeleturn¿

Geacht college,

U heeft kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van bovengenoemde ontwerp-omgevingevergunning 
(hierna: het project).

Het project vloeit voort uit het voornemen van het intensief veehouderijbedrijt aan de Stitewerderweg 25 te 
Middelstum om over te schakelen van vleeekuikene op scharreikuikens. De omgevingsvergunning maakt het 
mogelijk dat een van de beeteande stallen wordt verlengd en dat een nieuwe stal wordt bijgebouwd. Tevens 
zal aan elke stal een overdekte uitloop (wintergarten) worden gebouwd. Na uitbreiding bedraagt de 
stalvloeroppervlekte 9536 Het agrarisch bouwperoeei heeft in de nieuwe situatie een omvang van 1,47 
hectare.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen zienswijzen bij u worden ingediend 

Wij hebben besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Beoordelingskader 

Het kader voor de beoordeling van projecten is de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (hierna:
verordening). Hierin zijn regels gesteld, die tot doel hebben de doorwerking van het provinciaal beleid te 
borgen.
Op grond van artikei 229.2 van de verordening is de uitbreiding van intensieve veehouderij alleen 
toegestaan als in de orngevingevergunning in de vorm van voorwaarden geborgd is dat deze uitbreiding:

noodzakelijk ie om tegemoet te komen aan aangescherpte eisen op het gebied van milieu, oi 
bijdraagt aan verbetering van het welzijn van de te houden dieren doordat zij netto meer leefruimte tot hun 
beschikking hebben; en 
het aantal te houden dieren zoals is vergund niet toeneemt 

Op grond van artikel 2293, lid van de verordening mag binnen gebouwen ten hoogste een bouwlaag 
gebruikt worden voor het houden van dieren.

Zienswijze 
Provinciaal beleid 
ln de ontwerp-orngevingevergunning wordt verwezen naar artikel lid van de Orngevingeverorderiing 
provincie Groningen 2009, Sinds juni wordt het beoordeiingskader voor uitbreiding van intensieve 
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veehouderiibedrijven in verband met milieu- en dierenweiziineeisen gevormd door artikel 2.292 en artikel 
229.3, iid ven de Orngevingsverordening provincie Groningen 2016. Wij verzoeken u de tekst ven het 
beeiuit hierop een te passen.

Aantal te houden dieren zoals is verguno'
ln de onlwerpwomgevingevergunning en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing is ale voorwaarde 
opgenomen 'det ner aantal te houden dieren zoele vergund niet mag toenemen'. Wii verzoeken u deze 
voorwaarde in overeenstemming te brengen met artikel 2.292, sun van de verordening en de voorwaarde 
ale voigt te formuleren: 'her aenre! te houden dieren zoals je vergund mag niet toenemen'. Tevens verzoeken 
wij u om in de overwegingen van het besluit een verwiizing op te nemen naar de huidige vergunde situatie 
voor wat betreft het aantal lie houden dieren,

Wij verzoeken u de orngevingsvergunning en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing in overeenstemming te 
brengen met de regels van de verordening.

Hoogeontend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Nernene dezen:

Lander 
Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving 






