
1 
 

 

Beleidsnotitie  

intensieve veehouderij 
Provinciale Staten van Fryslân 

 

 

  

 

 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1920&bih=899&tbm=isch&tbnid=osbYmVEJTA1mWM:&imgrefurl=http://fieggentrio.blogspot.com/2011/09/wat-het-varken.html&docid=438zm_Nzcg1QmM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-SXMfWtRLloA/TmxwPiTazEI/AAAAAAAAYsc/PvTsrkFASPg/s1600/varken+(3).jpg&w=1600&h=1061&ei=y6uoUcK2PMPP0AWV6YHYDg&zoom=1&iact=hc&vpx=232&vpy=396&dur=188&hovh=183&hovw=276&tx=137&ty=89&page=1&tbnh=148&tbnw=217&start=0&ndsp=51&ved=1t:429,r:22,s:0,i:156
http://www.google.nl/imgres?start=337&biw=1920&bih=899&noj=1&tbm=isch&tbnid=LnU9EkK61C6E8M:&imgrefurl=http://www.lto.nl/pers/persberichten/10824062/Kip-van-morgen-heeft-steun-pluimveehouders&docid=DYwU1pcz5CZrTM&imgurl=http://www.lto.nl/media/default.aspx/emma/640x340w/10824063/Jonge+vleeskuikens.jpg&w=537&h=340&ei=ha2oUeDkOuel0QWL94CQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=649&vpy=470&dur=3156&hovh=179&hovw=282&tx=143&ty=61&page=7&tbnh=145&tbnw=217&ndsp=59&ved=1t:429,r:41,s:300,i:127


2 
 

 

 

 

Inhoud 

1. Aanleiding 
2. Huidige ontwikkelingen 
3. Effecten van schaalvergroting 
4. Beleid en regelgeving   
5. Te verwachten ontwikkelingen 
6. Invulling nieuw beleid 
7. Gemeentelijke reacties, advies Provinciale Commissie Landelijk gebied, 

reacties op het ontwerp  
8. Vervolg 

Bijlage: overzicht wetgeving voor veehouderijen en taken overheden 

  



3 
 

1. Aanleiding 
 
In de Provinciale Landbouwagenda 2011-2013, de Uitvoeringsagenda streekplan 2011-2014 en 
het Coalitieakkoord 2011-2015 staat dat de provincie haar beleid voor grootschalige melkvee-
houderijen en intensieve veehouderijen gaat heroverwegen. Meerdere veehouderijen hebben 
namelijk plannen voor schaalvergroting. Verder is er een landelijke discussie over megastallen 
gevoerd. Naar aanleiding hiervan kwam de vraag op of het provinciale beleid in het Streekplan 
Fryslân 2007 nog actueel is: bevat het beleid voldoende voorwaarden voor een goede ruimtelij-
ke inpassing van veehouderijen? 
Vooruitlopend op de heroverweging hebben wij in een brief van 27-4-2011 de Friese gemeenten 
verzocht - in navolging van het verzoek van de staatssecretaris voor landbouw - om voorlopig 
planologisch niet mee te werken aan schaalvergroting naar veehouderijen groter dan 300 NGE1 
(interim-beleid); dit betreffen de zogenaamde megabedrijven.  
 
Heroverweging van ons beleid voor de melkveehouderij was het meest urgent, gelet op het gro-
te aantal aanvragen voor schaalvergroting van melkveehouderijen; ca. 90% van de agrarische 
bedrijven in Fryslân betreft melkveehouderijen. Provinciale Staten hebben op 21-12-2011 en op 
27-2-2013 ingestemd met het beleid voor grootschalige melkveehouderij, aanvullend op het 
Streekplan. Dit aanvullende beleid hebben we geborgd via een herziening van de Verordening 
Romte. Het interim-beleid voor de melkveehouderij is vervallen.  
Voor de intensieve veehouderij moeten we het provinciale beleid nog heroverwegen. Hieraan 
geven we in deze beleidsnotitie invulling.  
 
Onder intensieve veehouderijen verstaan we veehouderijen die geen of slechts beperkt een 
functionele binding hebben met de grond in de omgeving van het bedrijf. De agrarische bedrijfs-
voering vindt geheel of overwegend in gebouwen plaats. Er is geen of onvoldoende grond bij het 
bedrijf voor de voervoorziening en mestafzet van het bedrijf. Kracht- en ruwvoer worden niet of 
beperkt bij het bedrijf verbouwd maar van buiten aangevoerd.  
Het gaat overwegend om varkenshouderijen (zeugenhouderijen/ opfokbedrijven, vleesvarkens) 
of pluimveehouderijen (legkippen, opfokhennen, vleeskuikens), waar de dieren in stallen worden 
gehouden en de hoeveelheid grond bij het bedrijf beperkt is.  
Een intensieve veehouderij kan dan worden omschreven als een agrarisch bedrijf met een be-
drijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt, waarbij onvoldoende 
grond in de omgeving van het bedrijf aanwezig is om overwegend te voorzien in de mestafzet en 
het benodigde ruwvoer van de veehouderij, en dat gericht is op het houden van dieren. Het be-
treft varkens-, pluimvee-, pelsdier-, of vleeskalverhouderijen, rundveemesterijen, niet grondge-
bonden geiten-, of schapenhouderijen, of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen. Een veehouderij die op eigen grond voor 
meer dan de helft in eigen ruwvoer en mestafzet kan voorzien, is in de regel als grondgebonden 
aan te merken en dus niet meer als intensieve veehouderij.   
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Nederlandse Grootte Eenheid, maat voor de economische omvang van een agrarisch bedrijf; 1 melkkoe staat bijv. 

voor 1,2 NGE; bij > 300 NGE gaat het dan om een melkveehouderij met meer dan 250 melkkoeien (excl. jongvee), of 
om een intensieve veehouderij met meer dan 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokzeugen, 120.000 leghennen, 220.000 
vleeskuikens, 2.700 melkgeiten of 2.500 vleeskalveren. 
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Leeswijzer 
Allereerst behandelen we de huidige ontwikkelingen in de intensieve veehouderij. Daarna gaan 
we in op de effecten van schaalvergroting in de intensieve veehouderij. Vervolgens geven we 
het huidige beleid en de regelgeving voor intensieve veehouderij weer. Op basis van de te ver-
wachten ontwikkelingen in de intensieve veehouderij komen we dan met een voorstel voor aan-
vullend beleid en geven we de gemeentelijke reacties, het advies van de Provinciale Commissie 
Landelijk Gebied en de ingediende zienswijzen over het ontwerp weer. Tenslotte worden de 
vervolgstappen aangegeven, want beleid is dynamisch en kan inspelen op nieuwe ontwikkelin-
gen.  
 
 

  



5 
 

2. Huidige ontwikkelingen 
 

a. Schaalvergroting landbouw algemeen  
Schaalvergroting in de landbouw is een autonoom proces dat al meerdere decennia aan de 
gang is. De motor hierachter zijn technische vernieuwingen waarmee boeren de arbeidsproduc-
tiviteit kunnen vergroten. De belangrijkste reden voor schaalvergroting is het verlagen van de 
kostprijs om concurrerend te kunnen produceren op een markt die vrijer en meer internationaal 
wordt. Bovendien nemen de wettelijke eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en gezond-
heid toe. Om daaraan te kunnen voldoen zijn aanzienlijke investeringen in voorzieningen en 
aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig. Deze investeringen kan de boer terugverdienen door 
de productie te verhogen waarbij de kostprijs per eenheid product daalt. Specifiek voor de inten-
sieve veehouderij geldt dat werkprotocollen voor het beheersen van dierziekten makkelijker zijn 
uit te voeren in een groot bedrijf.  
 
Figuur 1 laat zien dat de omvang van agrarische bedrijven (in Standaard Opbrengst; SO2) in 
Fryslân in alle landbouwcategorieën is toegenomen. Schaalvergroting vindt vaak schoksgewijs 
plaats. Zo hebben melkveehouderijen (graasdieren) de afgelopen jaren veel bouwaanvragen 
voor uitbreiding of nieuwbouw van stallen ingediend, anticiperend op het vervallen van de melk-
quota in 2015. Ook in de intensieve veehouderij (hokdieren) is de gemiddelde bedrijfsomvang 
vanaf 2000 aanmerkelijk toegenomen. 
Ter indicatie kan voor hokdieren (varkens, kippen) worden uitgegaan van gemiddeld 4.000 SO 
per 1 NGE. Dit betekent dat de gemiddelde omvang van de gespecialiseerde hokdierbedrijven in 
Fryslân van 850.000 SO in 2012, overeenkomt met ca. 210 NGE; dit is 90 NGE beneden de 300 
NGE norm voor megabedrijven.  
 

 
Figuur 1 Gemiddelde agrarische bedrijfsomvang in Fryslân in Standaard Opbrengst (x1000 SO) naar bedrijfs-
type (bron: CBS) 

 
 
 

                                                
2 Dit is een nieuwe economische maat voor de omvang van een agrarisch bedrijf die o.a. het CBS vanaf 2009 ge-

bruikt. Voor de grondgebonden landbouw (akkerbouw- en melkveehouderij) is de SO per NGE duidelijk lager (bijna de 
helft) dan voor de intensieve veehouderij (varkens en pluimvee). Dit komt doordat de intensieve veehouderij naar 
verhouding hogere toegerekende kosten heeft zoals aangekocht veevoer. 
. 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Akkerbouw Tuinbouw Graasdier Hokdier



6 
 

 
Uit onderstaande tabellen blijkt dat het aantal veehouderijen in Fryslân is gedaald. De gemiddel-
de omvang van de overgebleven veehouderijen is toegenomen. Dit heeft in alle categorieën van 
de veehouderij plaatsgevonden en past in de trend van schaalvergroting. 
 
Tabel 1 Aantal bedrijven (incl. neventak) in Fryslân naar veehouderijcategorie (bron: CBS) 
  20013 2007 2011 2012 Ontw. 2001-2012 

Graasdieren: rundvee, totaal 4775 4047 3714 3669 -23% 

Graasdieren: melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 3836 3140 2899 2872 -25% 

Hokdieren: varkens, totaal  135 91 69 69 -49% 

Hokdieren: kippen, totaal  144 131 119 116 -19% 

Hokdieren totaal 279 222 188 185 - 34% 

Totaal aantal agrarische bedrijven (alle cat.) 6904 5959 5654 5587 -19% 
 
 
Tabel 2 Gemiddeld aantal dieren per bedrijf in Fryslân naar veehouderijcategorie (bron: CBS)  

 20014 2007 2011 2012 Ontw. 2001-2012 

Graasdieren: rundvee, totaal 114 126 141 144 26% 

Graasdieren: melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 71 82 91 93 31% 

Hokdieren: varkens, totaal  922 1.126 1.375 1.479 60% 

Hokdieren: kippen, totaal  46.325 56.938 67.743 69.158 49% 

 
 
b. Schaalvergroting intensieve veehouderij  
Schaalvergroting in de intensieve veehouderij vindt plaats in de vorm van het houden van meer 
dieren per bedrijf in grotere stallen. De beschikbare ruimte per dier neemt daarbij meestal toe, 
wat gunstig is voor het dierenwelzijn. Schaalvergroting gaat gepaard met specialisatie en verho-
ging van de productie per bedrijf in combinatie met een afname van het aantal bedrijven. Het 
betreft in Fryslân hoofdzakelijk varkenshouderijen (zeugenhouderijen/ opfokbedrijven en var-
kensmesterijen) en pluimveehouderijen (vleeskuikenhouderijen en leghennenhouderijen). 
 
Intensieve veehouderijen in Nederland en Fryslân blijken gemiddeld toch nog over 10 ha grond 
te beschikken. Het gemiddelde bedrijfsareaal is de laatste jaren toegenomen. Ongeveer 2/3 van 
de grond van intensieve veehouderijen bestond in 2007 uit bouwland. De helft daarvan was 
snijmaïs; iets minder dan 30% was grasland. Vaak wordt hierop geen voer voor de intensieve 
veehouderij verbouwd en gaat het in feite om een neventak graasdierhouderij, tuinbouw of ak-
kerbouw. 
Voor sommige intensieve veehouderijen is het aantrekkelijk om meer voer vanuit het eigen be-
drijf, bedrijven in de omgeving, of reststromen uit de voederindustrie te betrekken. Dit draagt bij 
aan het sluiten van voerkringlopen (waardepiramide). Vooral pluimveehouderijen in akkerbouw-
gebieden verbouwen graanvoer op eigen grond of kopen voer aan in de regio. Een voorbeeld 
hiervan is zaadleverancier PARS die voor meerdere pluimveehouderijen in de regio voer levert. 
Dit wijst op meer grondgebondenheid van deze intensieve veehouderijen.     
 
Fryslân telde in 2012 185 bedrijven waar varkens en kippen worden gehouden: 69 varkenshou-
derijen en 116 pluimveehouderijen. Het gaat om 130 gespecialiseerde bedrijven en ca. 55 be-
drijven waar intensieve veehouderij een neventak is. Het aantal bedrijven met kippen en varkens 
(incl. neventak) in Fryslân is in 2001 t/m 2012 met 34% en in 2005 t/m 2012 met 19% afgeno-
men. Het aantal gespecialiseerde varkenshouderijen en pluimveehouderijen nam in 2005-2012 

                                                
3
  2001 is als referentiejaar gebruikt om de trend van de afgelopen 10 jaar inzichtelijk te maken. 

4
  Zie voetnoot 3. 
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met 21% af; landelijk was in deze periode sprake van een afname van 27%. De afname in Frys-
lân kwam vooral door daling van het aantal varkenshouderijen.  
Tegelijk steeg de gemiddelde bedrijfsgrootte van varkens- en pluimveehouderijen.  
De gespecialiseerde hokdierbedrijven in Fryslân (varkens, kippen) hebben in 2012 een gemid-
delde omvang van circa 210 NGE; ongeveer 27 van deze 130 gespecialiseerde hokdierbedrijven 
hebben een grotere bedrijfsomvang dan 1.200.000 SO (vergelijkbaar met 300 NGE), waarvan 
15 bedrijven boven de 1.500.000 SO (375 NGE).  
Een intensieve veehouderij met een omvang van 300 NGE heeft aan een bouwvlak van 1,5 ha 
in het algemeen voldoende ruimte5. Dit impliceert dat de meeste varkenshouderijen en pluim-
veehouderijen in Fryslân met een bouwvlak van max. 1,5 ha goed uit de voeten kunnen.   
 
varkenshouderijen 
Figuur 2 laat zien dat de gemiddelde omvang van varkenshouderijen in Fryslân (incl. neventak) 
in 2012 kleiner is dan landelijk; ook de groei van de gemiddelde bedrijfsomvang van varkens-
houderijen in Fryslân is kleiner dan landelijk. Vooral het aantal vleesvarkens per bedrijf ligt lager. 
Dit komt doordat in Fryslân relatief veel kleine varkenshouderijen aanwezig zijn. Veel van deze 
bedrijven bestaan nog omdat er in Fryslân, in tegenstelling tot andere delen in Nederland, geen 
opkoopregeling is geweest. De grote, gespecialiseerde varkenshouderijen zijn met name in 
Zuid- en Oost Nederland geconcentreerd.  
 

 
 
Het totaal aantal varkens in Fryslân daalde in 2001-2012 met 18% en in 2005-2012 met 8%; van 
de ruim 100.000 varkens in 2012 gaat het om 47.000 biggen, 11.000 fokvarkens en 44.000 
vleesvarkens. Het aantal bedrijven met varkens in Fryslân is in 2001-2012 gedaald met 49% en 
in 2005-2012 met 30%. Veel varkenshouderijen zijn naar Noord Brabant of Duitsland verplaatst. 
De ruimte in Fryslân voor schaalvergroting is maar beperkt benut. Dit biedt voordelen voor de 
overblijvende varkensbedrijven in Fryslân om zich te ontwikkelen; de afzet van mest levert bijv. 
in het algemeen geen problemen op.     
De daling van het aantal bedrijven met varkens heeft zich voorgedaan in alle grootteklassen, 
behalve in de grootste klasse met 5.000 varkens of meer waarin 5-10 bedrijven zijn ontstaan.  

                                                
5 Al het vlees duurzaam, Rapport van de commissie van Doorn, september 2011. 
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Uit: Studie Groeien met grenzen; de toekomst van de Nederlandse varkenshouderij, Rabobank Nederland 2012. 

 

De Nederlandse varkenssector is sterk exporterend; 80% van het varkensvlees gaat naar het 
buitenland. Kansen liggen vooral in Noord- en Noordwest Europa. Dit zijn markten die hoge ei-
sen stellen aan duurzaam geproduceerd vlees. Duurzame productie houdt o.a. in: diervriendelij-
ke huisvesting, beperking van medicijngebruik, emissiearme stalsystemen die passen in de om-
geving, innovatieve be- en verwerking van mest, en het regionaal sluiten van voer- en minera-
lenkringlopen. De Nederlandse varkenshouderij kan hierin een voortrekkersrol spelen. Naast 
investeringen in duurzaamheid is een verbetering van het imago van de sector belangrijk. Hier-
voor is een collectieve aanpak nodig door varkenshouders die oog hebben voor de omgeving en 
bouwen aan maatschappelijk draagvlak. Het tussensegment - een productiewijze tussen gang-
baar en biologisch - past daar goed bij. In het binnenland bestaan voor dit segment goede kan-
sen als de retail meewerkt en de consument bereid is de meerprijs voor dit vlees te betalen.  
Het tussensegment kan in 2020 ca. 50% van de Nederlandse vers vleesmarkt uitmaken.      

 
Een aantal opfokbedrijven en kernfokbedrijven levert het uitgangsmateriaal voor vermeerdering 
in binnen- en buitenland. Deze gespecialiseerde varkensbedrijven hebben een schone omge-
ving nodig waar de ziektedruk laag is.  
Het houden van varkens in de open lucht vergt specifieke maatregelen en voorzieningen, o.a. 
om de kans op ziekten klein te houden. Dit is een nichemarkt voor exclusief vlees waar een dito 
prijs voor betaald wordt. 
De varkenshouderijen liggen redelijk verspreid door Fryslân, met van oudsher enige concentra-
tie op de zandgronden in Oost Fryslân. 
 
pluimveehouderijen 
De pluimveehouderij in Fryslân vindt vooral plaats op gespecialiseerde bedrijven; in 2010 in 98 
van de 121 gevallen. Het aantal pluimveehouderijen in Fryslân nam weliswaar af, maar minder 
dan landelijk. Tien procent van het pluimvee in Nederland zit in Fryslân. 
De vleeskuikenhouderij heeft van oudsher een behoorlijk sterke positie in Fryslân. De gemiddel-
de bedrijfsomvang van Friese vleeskuikenhouderijen is groter dan landelijk, zoals blijkt uit figuur 
3; van de 60 grote vleeskuikenhouderijen in Nederland staan er 16 in Fryslân.  
De gemiddelde bedrijfsomvang van de Friese leghennenhouderijen is vergelijkbaar met het lan-
delijke gemiddelde. Opvallend is dat het gemiddeld aantal leghennen per bedrijf in Fryslân na 
2011 is gedaald en in Nederland na 2010 weinig is toegenomen. Dit kan te maken hebben met 
andere huisvestingssystemen (legbatterijen zijn vanaf 1-1-2012 niet meer toegestaan), waarbij 
minder kippen worden gehouden. 
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Het totaal aantal kippen in Fryslân steeg in 2001-2012 met 20% en in 2005-2012 met 19%. Van 
de ruim 8 miljoen kippen in 2012 gaat het om 6,8 miljoen vleeskuikens en ruim 1,2 miljoen leg-
hennen (voor beide takken incl. de ouderdieren).    
De gespecialiseerde pluimveehouderijen zitten van oudsher vooral op de zandgronden in 
(Noord)Oost Fryslân. Daarnaast komt pluimveehouderij als neventak voor in combinatie met 
akkerbouw in Noord Fryslân (15 bedrijven in 2010) en in combinatie met graasdierbedrijven en 
veeteeltcombinaties (16 bedrijven in 2010). Het voordeel van de combinatie met akkerbouw is   
– naast meerdere inkomstenbronnen voor het bedrijf – dat een deel van het voer resp. de kip-
penmest op de akkerbouwpercelen kan worden verbouwd resp. afgezet. Zolang het voer voor 
het pluimvee overwegend van elders komt, is hier nog sprake van intensieve veehouderij. 
 
Uit: Studie Draagvlak voor succes; de Nederlandse vleeskuikenhouderij richting 2020, Rabobank Nederland 2012. 

 
De pluimveehouderij is een versmarkt. Nederland heeft een gunstige ligging t.o.v. grote import-
markten zoals Duitsland, Frankrijk en Engeland. Ruim de helft van de binnenlandse productie 
vleeskuikens wordt geëxporteerd, waarvan het grootste deel (70%) naar Noordwest Europa.  
De focus komt nog meer te liggen op het bedienen van regionale markten. Nederland kan hierin 
een belangrijke rol spelen vanwege het niveau van technische ontwikkeling, kennis en innovatie. 
Het tussensegment speelt daarop in: een productiewijze tussen gangbaar en biologisch, waarbij 
de kwaliteit van produceren belangrijker is dan de scherpste kostprijs. Certificering van de pro-
ductie ondersteunt dit. In het binnenland zijn er goede kansen voor dit tussensegment wanneer 
de retail zich hiervoor inzet en de consument bereid is de meerprijs voor dit vlees te betalen.  
In 2020 kan dit tussensegment ca. 50% van de Nederlandse vers vleesmarkt uitmaken.      
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Figuur 3:  gemiddeld aantal kippen per bedrijf 
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Om het antibioticagebruik drastisch terug te dringen moeten alles schakels in de keten goed 
samenwerken. Dit vereist namelijk gezonde en sterke kuikens op basis van goede genetica, 
optimaal voer en professioneel diermanagement. Ketensamenwerking is eveneens nodig om het 
dierenwelzijn vergaand (d.w.z. verder dan de wettelijke eisen) te verbeteren. Naast de bezet-
tingsgraad is de manier waarop de dieren worden gehouden en verzorgd hiervoor bepalend. 
Voor het maatschappelijk draagvlak is het verder van belang om de overlast van pluimveebedrij-
ven tot een minimum te beperken. Een goede landschappelijke inpassing van stallen en het be-
perken van (geur)overlast en van risico’s voor de volksgezondheid, kunnen dit draagvlak bevor-
deren. Zowel individuele ondernemers als de keten als geheel zullen hierover in alle openheid 
met de samenleving moeten communiceren. 
Ketenbreed streeft de sector naar energie- en CO2-neutrale productie door bijv. toepassing van 
houtkachels, zonnepanelen en warmtewisselaars.     
 
 
 
 
     
  

Tijdens de landelijke discussie over megastallen kwam duidelijk naar voren dat het maatschap-
pelijke draagvlak voor de intensieve veehouderij is afgenomen6. Er is een transitie in de sector 
nodig om dit draagvlak terug te winnen; verbetering van dierenwelzijn, gezondheid, drastische 
vermindering van antibioticagebruik, en minder milieubelasting staan hierbij voorop. Deze transi-
tie moet in de hele keten plaatsvinden, van producent, naar retail tot en met consument. Hier-
over zijn ketenafspraken gemaakt. De afgelopen jaren hebben in de varkens- en pluimveehou-
derij al de nodige veranderingen plaatsgevonden. Door het bouwen van meer dier- en milieu-
vriendelijke stallen, het toepassen van nieuwe voorzieningen en technieken, veranderingen in de 
bedrijfsvoering en het ontwikkelen van kennis en kunde, is de productie duurzamer en diervrien-
delijker geworden. Voorbeelden hiervan zijn de kip van morgen, het free berne varken, het slui-
ten van kringlopen, de maatlat Duurzame Veehouderij waaraan nieuwe stallen minimaal vol-
doen, de rondeelstal voor leghennen, en het ‘beter leven sterrensysteem’ voor dierenwelzijn.  
Nieuwe marktmodellen zijn nodig om de aanzienlijke investeringen die hiermee gemoeid zijn 
terug te verdienen. Bovendien dienen zich nieuwe dilemma’s aan: verbetering van dierenwelzijn 
kan conflicteren met andere belangen. Meer ruimte per dier leidt bijv. tot grotere stallen die meer 
invloed op het landschap hebben. De vrije uitloop van dieren in de buitenlucht zorgt voor meer 
emissies (ammoniak, stikstof, mest, geur) naar lucht en bodem. Vrije uitloop van kippen geeft 
ook grotere risico’s op pluimveeziekten (ziekteoverdracht via vogels, vooral nabij water); daarom 
wordt bekeken of nieuwe uitloopsystemen met overdekking (stal plus) dit kunnen oplossen.   

 
  

                                                
6 Rapport Van mega naar beter, Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de 

veehouderij, Ministerie van E, L, I/ H. Alders, 22 september 2011.  
Rapport Opvattingen over megastallen, bureau Veldkamp, mei 2011. 
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overige intensieve veehouderij 
Het aantal bedrijven met vleeskalveren in Fryslân fluctueert sterk, van 140 in 2000, 278 in 2005, 
92 in 2010 en 111 in 2012. Dit komt vooral doordat de meeste vleeskalveren worden gehouden 
op (grondgebonden) graasdierbedrijven; in 2010 ging het om 88 van de 92 gevallen, waaruit 
volgt dat er ca. 4 gespecialiseerde kalvermesterijen zijn. Sinds 2000 is het aantal graasdierbe-
drijven met vleeskalveren met bijna 1/3 afgenomen (van 130 naar 88 bedrijven); dit heeft vooral 
te maken met de prijsontwikkeling en met het vervallen van de zoogkoeienpremie. Voor zover 
vleeskalveren worden gehouden als neventak gaat het overwegend om andere dierenbedrijven.  
Het totaal aantal vleeskalveren in Fryslân is iets afgenomen, van 44.280 in 2005 naar 40.598 in 
2012. Ook hierin zit een behoorlijke fluctuatie. 
   
Een geitenhouderij is aan te merken als intensieve veehouderij wanneer de hoeveelheid grond 
in de omgeving onvoldoende is voor de voervoorziening en mestafzet en de geiten overwegend 
op stal worden gehouden; bij gespecialiseerde geitenhouderijen is dit nogal eens het geval.  
De overgrote meerderheid van bedrijven met geiten heeft 20 of minder geiten. Dit wijst op hob-
bymatig gebruik of op een ondergeschikte neventak. Daarnaast zijn er enkele gespecialiseerde 
geitenhouderijen. Dit zijn voornamelijk melkgeitenhouderijen. In Nederland waren in 2012 in to-
taal 35 grote melkgeitenhouderijen (> 100 NGE) aanwezig met gemiddeld 1.600 melkgeiten en 
een bedrijfsareaal van gemiddeld 23 ha. De meeste grote melkgeitenhouderijen liggen in Noord-
Brabant.  
Het aantal bedrijven met melkgeiten in Fryslân (klein en groot) is in 2001-2012 meer dan gehal-
veerd (van 126 naar 55 bedrijven). In 2001 waren er in Fryslân 30 bedrijven met meer dan 100 
geiten; in 2012 waren er 20 bedrijven met meer dan 100 geiten. Alleen het aantal bedrijven met 
meer dan 500 geiten is toegenomen: van 8 bedrijven in 2001 naar 11 bedrijven in 2012, waar-
onder ca. 6 melkgeitenhouderijen. Een volwaardige geitenhouderij waarmee een volledig inko-
men verdiend kan worden heeft minimaal 600 geiten nodig. 
Het totaal aantal geiten in Fryslân fluctueert in 2001-2012 rond de 15.000, waarvan ruim 9.000 
melkgeiten. Landelijk is het aantal melkgeiten in 2001-2012 meer dan verdubbeld. In Fryslân is 
de melkgeitenhouderij tot nu toe geen groeisector. 
 
De overige intensieve veehouderij heeft in Fryslân een zeer bescheiden karakter (8 bedrijven 
met kalkoenen, slachteenden, overig pluimvee, konijnen of pelsdieren). Het gaat om een beperkt 
aantal bestaande bedrijven. Het aantal fluctueert jaarlijks tussen 4 tot 10 bedrijven, waarvan 
enkele als neventak. Daaronder vallen 3 pelsdierhouderijen. Het bedrijfsmatig houden van pels-
dieren is op grond van de Wet verbod pelsdierhouderij vanaf 15-1-2013 verboden. Bestaande 
pelsdierhouderijen zijn na een melding nog tot 1-1-2024 toegestaan. Ze mogen echter het aantal 
dieren niet meer uitbreiden. Verplaatsing, in dezelfde omvang, naar een andere locatie is wel 
mogelijk.  
 
ligging in Fryslân 
Intensieve veehouderijen liggen redelijk verspreid over Fryslân. Bedrijven met hokdieren en 
vleeskalveren komen in alle Friese gemeenten voor. In de gemeenten langs de oostgrens (de 
kleinschalige zandgebieden) is sprake van concentratie van pluimveehouderijen en vleeskalve-
ren en in mindere mate van varkenshouderijen. Ook in de kustgemeenten is sprake van enige 
concentratie. In Midden Fryslân liggen minder bedrijven met hokdieren of vleeskalveren. 
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3. Effecten van schaalvergroting 

Schaalvergroting kan op één plek of op meerdere plekken. Een intensieve veehouderijbedrijf 
kan op één locatie al het vee houden, of het bedrijf splitsen over meerdere locaties. Een groot-
schalig bedrijf kan dus op twee, drie of meer locaties zitten, waardoor het in ruimtelijk opzicht 
oogt als meerdere kleinere bedrijven. 
Het belangrijkste landschappelijke effect van schaalvergroting bij intensieve veehouderij is de 
bouw van grote moderne stallen. Vaak nemen ook de bijbehorende voorzieningen (zoals voer- 
en mestsilo’s) in aantal en omvang toe. Soms worden oude stallen gesloopt.  
 
Grotere bedrijven hebben gemiddeld een hogere arbeidsproductiviteit, beschikken vaker over 
een bedrijfsopvolger, zijn moderner ingericht, maar lopen meer financiële risico dan kleinere 
bedrijven (o.a. vanwege meer vreemd vermogen)7. Grotere bedrijven hebben door betere eco-
nomische prestaties en meer moderniteit, een beter continuïteitsperspectief dan kleinere bedrij-
ven. Wanneer meerdere mensen op een bedrijf werken, kunnen verschillende competenties 
worden ingezet. Taakverdeling vergroot de inzet van kennis en innovaties, en biedt sociale 
voordelen (arbeidsvreugde, vrije weekenden en vakanties).  
Schaalvoordelen vlakken wel af naarmate het bedrijf groter wordt. Bovendien is schaalgrootte 
niet altijd bepalend voor het rendement; de voerwinst per vleeskuiken lijkt bijv. meer afhankelijk 
van optimale efficiëntie dan van omvang op zich8. Ondernemers moeten hun toekomstplannen 
vooral richten op hun sterke punten en zich niet alleen concentreren op omvang. Voor sommige 
bedrijven ligt het perspectief op de reguliere markt waar een scherpe kostprijs belangrijk is.  
Andere ondernemers richten zich op de thuismarkt en onderscheiden zich met name op kwali-
teit; zij produceren voor het tussensegment of voor een nichemarkt.   
 
Het totaal aantal dierplaatsen voor varkens en kippen in Nederland is begrensd door een stelsel 
van dierrechten. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Als 
een veehouder meer dieren wil houden, kan hij de rechten van een collega kopen. Als een be-
drijf het aantal dierplaatsen uitbreidt, zal elders dus hetzelfde aantal dierplaatsen moeten afne-
men. Omdat bij de uitbreiding van een varkens- of pluimveehouderij strengere milieueisen gel-
den, zal per saldo de totale milieubelasting verminderen.  
Het systeem van dierproductierechten voor varkens en pluimveehouderijen blijft als extra waar-
borg naast de mestwetgeving gehandhaafd. Zo blijft het aantal varkens, kippen en kalkoenen in 
Nederland gelijk. Uit het PBL-rapport komt naar voren dat voor deze sectoren geen groei wordt 
verwacht. Met het handhaven van de dierrechten wordt zeker gesteld dat de totale omvang van 
de varkens- en pluimveestapel gelijk blijft. Individuele bedrijven kunnen wel groeien door het 
kopen van dierrechten.  
 
pluimveehouderij 

 Belangrijke milieu-indicatoren zoals ammoniakemissie, mineralen uitscheiding en uitstoot 
van fijnstof zijn direct gerelateerd aan het aantal dieren. Grote pluimveebedrijven investeren 
eerder en vaker in milieumaatregelen. Zo moet volgens huidige wetgeving (IPPC-beleidslijn) 
een bedrijf dat meer dierplaatsen heeft en dus meer ammoniak produceert, ook verdergaan-
de reducties per dierplaats realiseren. Dit betekent dat grotere bedrijven nieuwe technieken 
moeten toepassen waardoor de ammoniakemissie per dierplaats lager is dan bij middelgrote 
en kleinere bedrijven. Nieuwe stallen met luchtwassers leiden tot aanzienlijke vermindering 
van uitstoot van fijnstof en ammoniak; 

                                                
7 De omschreven effecten van schaalvergroting zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het Rapport Schaalvergroting in de 

land- en tuinbouw, Landbouw Economisch Instituut/ Wageningen UR, februari 2011. 
8 Draagvlak voor succes; de Nederlandse vleeskuikenhouderij richting 2020, Rabobank Nederland 2012. 

https://mijn.rvo.nl/wijzigen-en-overdragen-varkens-en-pluimveerechten
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 De uitscheiding van mest en mineralen is niet verschillend tussen kleine en grote pluimvee-
bedrijven. Een klein deel van de Nederlandse pluimveemest wordt in het binnenland afgezet. 
De meeste pluimveemest wordt geëxporteerd of centraal verbrand in Moerdijk, waarmee het 
pluimveemestprobleem voor een groot deel is opgelost. Dit betekent dat het mineralengehal-
te in de pluimveemest geen directe relatie heeft met de bemesting van Nederlandse land-
bouwgronden; 

 Concentratie van kippen in grotere stallen kan milieutechnische voordelen opleveren t.o.v. 
spreiding van dezelfde aantallen kippen over meerdere kleinere stallen of meerdere locaties. 
Het aantal emissiebronnen neemt af en toepassing van de nieuwste technieken voor emis-
siereductie wordt rendabel. Op lokale schaal kan de belasting van de leefomgeving toene-
men (geuroverlast, verkeersbewegingen, afname landschappelijke openheid); 

 Schaalvergroting leidt tot grotere stallen met een moderne, meestal uniforme uitstraling, ver-
spreid in het buitengebied. Grote bedrijven kunnen landschappelijke voordelen opleveren als 
deze zich concentreren in bepaalde gebieden en stallen elders worden gesloopt. Voorwaar-
de is dat de bedrijven landschappelijk zorgvuldig worden ingepast. Toepassing van land-
schappelijke en architectonische maatregelen is hiervoor in veel situaties meer bepalend 
dan de omvang van stallen; 

 De omvang van een vleeskuikenhouderij heeft geen invloed op de fysieke en sociale omge-
ving waarin de dieren gehouden worden. Vleeskuikenstallen in Nederland zijn uniform qua 
omvang en inrichting. Grotere bedrijven hebben meerdere van zulke stallen. Betrokkenheid, 
bedrijfsvoering en vakbekwaamheid zijn voor dierwelzijn en gezondheid belangrijker dan de 
omvang van een stal of het bedrijf; 

 Uit LEI cijfers blijkt geen relatie tussen het niveau van antibioticagebruik en de bedrijfsom-
vang van vleeskuikenhouderijen. 

 
varkenshouderij 

 Volgens de huidige wetgeving (IPPC-beleidslijn) moet een bedrijf dat meer dierplaatsen 
heeft en dus meer ammoniak produceert, ook verdergaande reducties per dierplaats realise-
ren. Ruim de helft van de dierplaatsen op de grote varkenshouderijen (> 150 NGE) is emis-
siearm. Op de kleinere varkenshouderijen is dit beduidend lager. In de buurt van gevoelige 
natuurgebieden gelden strengere eisen t.a.v. gasvormige emissies. Concentratie van var-
kens op grotere bedrijven kan dan voordelig zijn voor de totale emissie; 

 Mestafzetkosten lopen sterk op met de bedrijfsomvang. Mestbewerking of mestverwerking 
zijn meestal alleen rendabel op grote varkensbedrijven; 

 Grotere varkensbedrijven dragen bij aan verstening van het buitengebied. Op regionale 
schaal kunnen grote stallen echter de verstening en verrommeling beperken als elders stal-
len worden gesloopt. Dit biedt ook milieuvoordelen doordat andere gebieden worden ontlast 
en door verdergaande eisen t.a.v. emissiebeperking. Op lokale schaal kan de belasting van 
de leefomgeving door schaalvergroting toenemen (geuroverlast, verkeersbewegingen, af-
name landschappelijke openheid); 

 De diergezondheid is op grote varkenshouderijen gemiddeld beter dan op kleine varkens-
houderijen. Dit komt o.a. door toepassing van kennis en gezondheidsmanagement, en door 
nieuwe stalsystemen. Grote bedrijven die weinig contact hebben met andere bedrijven, ver-
kleinen de kans op verspreiding van dierziekten. Naarmate varkenshouderijen groter worden 
neemt de variatie in gebruik van antibiotica toe. Gelet op de grote variatie, zijn er ruime mo-
gelijkheden om het verbruik te verminderen. De productieresultaten, waaronder de uitval van 
biggen, zijn gunstiger bij grote varkenshouderijen; 

 De omvang van een varkenshouderij heeft geen invloed op de fysieke en sociale omgeving 
waarin de dieren gehouden worden. De omvang en inrichting van de hokken zijn bij grotere 
bedrijven niet veel anders dan bij kleinere bedrijven. Ook in de mogelijkheden voor sociaal 
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gedrag bestaat weinig verschil. Wel kan toename van het aantal varkens in een afdeling, 
naast meer sociale interactie tussen varkens, voor meer onrust zorgen. Betrokkenheid, be-
drijfsvoering en vakbekwaamheid zijn voor dierwelzijn en gezondheid belangrijker dan om-
vang van stal of bedrijf. Om aan de nieuwe eis te voldoen dat biggen in aparte ruimtes groot 
worden, heeft een bedrijf voldoende schaal nodig;  

 Het ruimtelijk spreiden van een groot bedrijf over meerdere locaties kan gezondheidsvoorde-
len bieden (minder kans op verspreiding ziekten).     

 
Het landschappelijk effect van melkgeitenbedrijven is beperkt. De halfopen stalsystemen hebben 
een vergelijkbare uitstraling als de moderne stallen voor melkkoeien. De mate van (geur)hinder 
en mestafzet zijn eveneens vergelijkbaar met melkrundveehouderijen. Het volksgezondheidsas-
pect (Q-koorts) van geitenhouderijen is een aandachtspunt. Dit speelt niet of nauwelijks in Frys-
lân vanwege het beperkte aantal grote geitenhouderijen en de verspreide ligging daarvan. 
 
Er zijn weinig aanwijzingen dat zeer grote stallen (megastallen) specifiek met een verhoogd ge-
zondheidsrisico samenhangen. Het lijkt eerder zo dat een sterke concentratie van bedrijven leidt 
tot hogere blootstelling aan fijnstof en micro-organismen. De emissie van fijnstof en micro-
organismen zal zeker mede bepaald worden door het aantal dieren op een bedrijf, maar ook 
door technologische randvoorwaarden (aanwezigheid stofreducerende maatregelen) en de wijze 
waarop op een bedrijf wordt gewerkt9.  
 

 

  

                                                
9 Rapport over de mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden, van het Institu-

te for Risk Assessment Sciences (IRAS) 2011, van de Universiteit Utrecht, het Nederlands instituut voor onderzoek 
van de gezondheidszorg (NIVEL) en het RIVM, 7 juni 2011. 
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4. Beleid en regelgeving 
 

Provinciaal beleid 
 
a. Streekplan Fryslân 2007 
Volgens het Streekplan Fryslân 2007 is er ruimte voor schaalvergroting van agrarische bedrijven 
binnen de kernkwaliteiten van elk landschapstype. Voor de inpassing van agrarische bedrijven is 
vooral de landschappelijke situering van belang, met aandacht voor beplanting, erfelementen, 
de nokrichting, dak- en goothoogte van gebouwen en kleur- en materiaalgebruik. Dit vergt land-
schappelijk maatwerk. De Nije Pleats is een methode waarmee een gemeente dit maatwerk kan 
leveren. Hierbij laat de gemeente zich in een vroeg stadium door deskundigen integraal advise-
ren over de ruimtelijke inpassing van een agrarisch bedrijf. Het expertiseteam van De Nije Pleats 
- waarvan het contactpunt bij Hûs en Hiem is ondergebracht - is een service voor gemeenten dat 
snel het gewenste maatwerk kan leveren.  
Het Streekplan stelt geen maximum aan het oppervlak van agrarische bouwvlakken en maakt 
geen onderscheid tussen intensieve en (grondgebonden) melkveehouderij. De mest- en milieu-
wetgeving stellen volgens het Streekplan voldoende voorwaarden aan intensieve veehouderij. 
 
b. Verordening Romte Fryslân 
De Verordening Romte Fryslân vertaalt het beleid uit het Streekplan in regels die doorwerken 
naar gemeentelijke ruimtelijke plannen. Bij uitbreiding van een agrarisch bedrijf tot een bouwvlak 
> 1,5 ha, moet de gemeente via de Nije Pleats methode zorgen voor een zorgvuldige ruimtelijke 
inpassing van het bedrijf. In een bestemmingsplan kan de gemeente dit regelen door een ont-
heffingsbepaling, een wijzigingsbevoegdheid, of een voorwaardelijke bepaling. Voor een zorg-
vuldige ruimtelijke inpassing zijn de volgende aspecten in ieder geval relevant:  

 omvang en vorm van het agrarische bouwperceel;  

 bestaande en te realiseren beplanting op en rond het boerenerf;  

 inrichting van het boerenerf, waaronder de plaatsing van bouwwerken en opslagplaatsen, en 
zo mogelijk het slopen van overtollige bebouwing;  

 afmetingen, bouwvorm, materiaalkeuze, beeldkwaliteit, lichtuitstoot bebouwing;  

 ontsluiting.  
Het Werkboek van De Nije Pleats biedt hiervoor praktische handreikingen.  
De Verordening Romte verwijst voor de kernkwaliteiten per landschapstype naar de provinciale 
Structuurvisie Grutsk op ‘e Romte. 
 
Gestapelde huisvestingsystemen zoals varkensflats zijn volgens de provinciale notitie Agrari-
sche megabedrijven uit 2008 ongewenst. Zulke industrieel ogende bouwvormen passen niet in 
het Friese landschap. Daarom regelt de Verordening Romte dat de goothoogte van stallen 
maximaal 5 m bedraagt. Hierbinnen kunnen de gangbare stalsystemen worden gerealiseerd, 
terwijl gestapelde huisvestingssystemen zoals varkensflats worden voorkomen. Afwijking is mo-
gelijk, mits de stal landschappelijk inpasbaar is en het geen gestapelde stal betreft.  
 
c. Coalitieakkoord 2011-2014/ Provinciale Landbouwagenda  
De provincie streeft naar een goede balans tussen landbouw en natuur, waaraan zowel de 
gangbare als biologische landbouw een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Als schaalvergro-
ting noodzakelijk is om bedrijven gezond te houden, biedt de provincie daarvoor binnen kaders 
ruimte. Een goede groene inpassing van bedrijven binnen de omgeving is dan wel noodzakelijk. 
Hiervan bestaan al mooie voorbeelden (Nije Pleats). De provincie wil dat de landbouwsector in 
2015 verder is verduurzaamd en nog meer actief is als landschapsbeheerder.  
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De provinciale Landbouwagenda 2014-2020 sluit hierop aan. Hierin staan voorstellen voor het 
stimuleren van een landbouw die modern en renderend is en die schoon, zuinig en in harmonie 
met zijn omgeving produceert. 
 
d. Interim-beleid 
Vooruitlopend op de heroverweging van het beleid voor veehouderij, hebben wij in een brief van 
27 april 2011 de Friese gemeenten verzocht om tijdelijk planologisch niet mee te werken aan 
schaalvergroting en vestiging van veehouderijen > 300 NGE (interim-beleid). Dit n.a.v. de brief 
van de staatssecretaris voor landbouw met eenzelfde verzoek aan gemeenten en provincies. 
Het interim-beleid is voor de melkveehouderij inmiddels opgeheven, maar is nog wel van toe-
passing op ontwikkelingen in de intensieve veehouderij zolang er geen nieuw beleid geldt. 
 
e. Aanvullend provinciaal beleid voor grootschalige melkveehouderijen 
Op 21-12-2011 en 27-2-2013 hebben Provinciale Staten aanvullend beleid vastgesteld voor 
grootschalige melkveehouderijen (XXL-bedrijven). Het provinciaal beleid biedt ruimte voor groot-
schalige melkveehouderijen mits er een goed evenwicht blijft bestaan met de kwaliteit van land-
schap en natuur. Schaalvergroting naar een grootschalige melkveehouderij is daarom mogelijk 
onder de volgende voorwaarden: 
1. Bij een bouwvlak > 1,5 ha dient de gemeente de ruimtelijke inpassing integraal te onderbou-

wen door alle relevante aspecten in de afweging te betrekken (Nije Pleats methode);  
2. Bij een bouwvlak > 1,5 ha dient de melkveehouderij grondgebonden te zijn. Dit betekent dat 

het bedrijf in de omgeving structureel voldoende grond beschikbaar heeft om overwegend in 
de ruwvoervoorziening, mestafzet en beweiding van het bedrijf te voorzien. Footloose melk-
veehouderijen zijn intensieve en grootschalige bedrijven die geen enkele relatie meer heb-
ben met de grond rondom; zulke bedrijven zijn in Fryslân niet gewenst;  

3. De oppervlakte van het bouwvlak bedraagt maximaal 3 ha. Alleen in bijzondere gevallen is 
hierop een uitzondering mogelijk: een bedrijf zit al tegen de 3 ha grens aan en kan (bijv. om 
het dierenwelzijn te verbeteren) alleen nog uitbreiden door beperkte overschrijding van 3 ha. 

Deze voorwaarden hebben we geborgd via een herziening van de Verordening Romte.  
 

Rijksbeleid/ Europees beleid 
 
a. Mest- en milieuwetgeving 
De landelijke mest- en milieuwetgeving bepalen mede de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
intensieve veehouderij. Het huidige mestbeleid kent twee pijlers:  

 Normen voor het gebruik van mest op het land, gebaseerd op een maximale belasting van 
een hectare landbouwgrond met stikstof en fosfaat. Deze normen zijn nodig om aan de Eu-
ropese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water te kunnen voldoen; 

 Beperking van de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt door een stelsel van varkens- 
en pluimveerechten en, indirect, via de melkquotering voor melkkoeien. Het totaal aantal 
kippen, varkens en koeien in Nederland is hierdoor begrensd: bedrijven kunnen groeien door 
het aankopen of leasen van varkens- en pluimveerechten of melkquota van andere bedrij-
ven. De Europese melkquotering zal op 1-4-2015 vervallen. Het Rijk handhaaft het stelsel 
van varkens- en pluimveerechten.  

Fryslân heeft op dit moment in het algemeen nog plaatsingsruimte voor mest.  
 
In de kamerbrief van 8 mei 2013 heeft de staatssecretaris aangegeven het mestbeleid te willen 
differentiëren naar regio en mogelijk naar gewas/ grondsoort. Voor bijv. grasland op kleigrond 
zou de stikstofgebruiksnorm kunnen worden verruimd; ook het toegestane aandeel dierlijke mest 
in de gebruiksnorm voor fosfaat zal omhoog kunnen gaan. Dit biedt meer mogelijkheden voor 
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het gebruik van dierlijke mest op landbouwgrond. Op 1 oktober 2013 heeft de Tweede Kamer de 
wijziging van de Meststoffenwet aangenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 Veehouders mogen straks niet meer mest produceren (dieren houden) dan dat ze op eigen 
grond en via vaste contracten kwijt kunnen; 

 Elke veehouder die meer mest produceert dan hij op eigen grond kwijt kan moet een deel 
(dit varieert per gebied) van het overschot laten verwerken door een erkende verwerker die 
het eindproduct buiten de Nederlandse landbouw afzet. 

Het bedrijfsleven moet dan wel voldoende mestverwerkingscapaciteit realiseren waarmee mest 
wordt verwerkt tot nuttige producten die te exporteren zijn naar het buitenland. Op die manier 
kan kunstmest vervangen worden door dierlijke mest. Mest is daarmee een waardevolle grond-
stof. Mocht mestverwerking onvoldoende van de grond komen dan zijn extra maatregelen nodig, 
waaronder mogelijk een stelsel van dierrechten voor de melkveehouderij. 
 
Verder gelden op dit moment beperkingen voor de uitwisseling van varkens- en pluimveerechten 
tussen Oost Nederland, Zuid Nederland en overig Nederland (compartimentering) om te voor-
komen dat in Oost- en Zuid Nederland nog meer varkens en kippen komen.  
De Reconstructiewet van 2002 regelt vervolgens dat intensieve veehouderij in Oost-, Midden- en 
Zuid-Nederland in bepaalde gebieden geconcentreerd wordt. In de concentratiegebieden heeft 
de intensieve veehouderij ontwikkelingsruimte, daarbuiten niet of minder. Binnen de concentra-
tiegebieden was in 2007 ruim 80% van de Nederlandse intensieve veehouderij geconcentreerd.  
 
De regels op het gebied van luchtkwaliteit zijn en worden aangescherpt om aan de Europese 
grenswaarden te kunnen voldoen. De uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht moet met 35% 
omlaag. Voor de verschillende stoffen pakt dit als volgt uit: 

 Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken rijk en provincies aan reductie van 
de ammoniakemissie afkomstig uit de veehouderij. Het rijk is verantwoordelijk voor generie-
ke maatregelen die de basisdepositie verlagen. Varkens- en pluimveestallen moeten op 
grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, emissiearm zijn. Op basis 
van het landelijke Actieplan ammoniak kan het bevoegd gezag voor bestaande varkens- en 
pluimveestallen een tijdelijke afwijking van de emissienormen gedogen. De provincies wer-
ken aan regionale maatregelen om de ammoniakdepositie op kwetsbare Natura 2000 gebie-
den te verminderen en tegelijk ontwikkelingsruimte te houden voor veehouderijen nabij Natu-
ra 2000 gebieden; 

 De uitstoot van fijnstof uit stallen wordt bij de vergunningverlening doorgaans modelmatig 
gemeten op basis van het aantal dieren, stalsysteem en ventilatietechniek. Wanneer lokaal 
een te hoge concentratie fijnstof dreigt te ontstaan, zijn extra technische maatregelen ver-
eist. Het Rijk neemt nieuwe emissiegrenswaarden voor fijnstof op in het Besluit ammoniak-
emissie huisvesting veehouderij. Kleine projecten hoeven niet aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit getoetst te worden. Deze projecten zijn genoemd in de algemene maatregel 
van bestuur ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM); 

 Het rijk en de landbouwsector hebben afspraken gemaakt over vermindering van uitstoot 
van broeikasgassen in 2020. 

Voor de intensieve veehouderij met zijn gesloten stalsystemen gelden al langer emissiebeper-
kende maatregelen. Door het plaatsen van luchtwassers kan een groot deel van de ammoniak, 
fijnstof en andere schadelijke stoffen uit de stallucht worden gehaald. Dit zijn voor pluimveehou-
derijen en varkenshouderijen forse investeringen (tussen €100.000 en €250.000 per bedrijf).  
De komende tijd zijn vooral in de melkveehouderij maatregelen nodig om emissies te verminde-
ren en aan de normen te voldoen. Door een wijziging van het Besluit huisvesting ammoniak in 
2014 treden emissienormen voor fijnstof uit stallen in werking. 
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De landbouwsector wil door middel van technische innovaties en bodem- en mestmanagement 
aan de normen voor mest en lucht voldoen. Het gaat dan om het optimaal benutten van minera-
len in diervoer, diermanagement, stalsystemen en hergebruik van mest. Mestvergisting en mest-
raffinage/ verwerking van digistaat tot een kunstmestvervanger, zijn daarbij belangrijke maatre-
gelen. Het 5e Actieprogramma Mest geeft hieraan invulling. Het rijk ziet er op toe dat dit vol-
doende resultaat oplevert. Bij onvoldoende resultaat zijn aanvullende maatregelen mogelijk.    
 
In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan voor veel veehouderijen algemeen geldende milieu-
voorschriften. Voor deze bedrijven vervalt de vergunningplicht en kan worden volstaan met het 
indienen van een melding bij de gemeente. Grotere veehouderijbedrijven moeten nog steeds 
een vergunning bij de gemeente aanvragen. 
 
b. Dierenwelzijn/ gezondheid 
Sinds kort gelden nieuwe landelijke regels op het gebied van dierenwelzijn voor pluimveehoude-
rijen (per 1-2-2011 voor vleeskuikens, en per 1-1-2012 voor legkippen) en varkenshouderijen 
(per 1-1-2013); deze regels gaan verder dan Europese normen. Zo moeten vleeskuikens meer 
ruimte hebben. Legbatterijen zijn verboden; wie kippen in kooien houdt, mag dat alleen nog 
doen in koloniehuisvesting. Hierin hebben kippen meer ruimte en mogelijkheden om natuurlijk 
gedrag te vertonen (met legnesten, zitstokken, strooisel) dan in een legbatterij of een verrijkte 
kooi. Daarnaast kunnen legkippen worden gehouden in scharrelstallen en vrije uitloopstallen. 
Varkenshouders moeten drachtige zeugen in groepen huisvesten. Dit verbetert het welzijn van 
de zeugen. Biggen moeten in aparte ruimtes gehuisvest worden. 
Dieren krijgen kortom meer ruimte en comfort zodat ze meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen. 
Dit betekent minder dieren in een stal, of grotere stallen. 
Het kabinet komt met een Beleidsbrief dierenwelzijn. Daarin zullen op verschillende gebieden, 
waaronder ingrepen bij dieren, verdere verscherpingen worden aangekondigd. 
 
In december 2012 heeft de Gezondheidsraad advies gegeven over de volksgezondheidseffec-
ten van veehouderijen en de wenselijkheid van aanvullende wettelijke normen. De Gezond-
heidsraad is van mening dat op de huidige wetenschappelijke onderzoeken over de relatie tus-
sen veehouderij en volksgezondheid, geen eenduidige (afstand)normen voor veehouderijen 
kunnen worden gebaseerd. De gezondheidseffecten van een veehouderij zijn afhankelijk van de 
situatie ter plaatse (soort omgeving, aard van het bedrijf, (technische) voorzieningen). Maatwerk 
is nodig. Gemeenten en provincies moeten dit maatwerk leveren. Ondanks het ontbreken van 
een wetenschappelijke basis, kunnen er beleidsmatige redenen zijn om aanvullende normen te 
stellen. Vooral de geurbeleving en de geurnormering bieden aanknopingspunten, omdat mensen 
geuroverlast vaak associëren met gezondheidseffecten. Daarom ligt het volgens de Gezond-
heidsraad voor de hand om beleid voor geurhinder en gezondheid in samenhang te ontwikkelen. 
In de Geurwet staan generieke normen om geuroverlast bij kwetsbare objecten te voorkomen. 
Gemeenten kunnen van deze normen op basis van lokaal maatwerk gemotiveerd afwijken.   
 
Het hoge antibioticagebruik in de intensieve veehouderij is de afgelopen jaren een groot pro-
bleem gebleken. Vooral het preventief gebruik van antibiotica kan ertoe leiden dat bacteriën re-
sistent worden. Dat is een gevaar voor de volksgezondheid. Het rijk stuurt daarom op een forse 
reductie van het gebruik in de veehouderij (70% in 2015) en een zorgvuldig antibioticagebruik. 
De maatregelen van het rijk om verdere verspreiding van Q koorts te voorkomen – met name 
het vaccineren van geiten – zijn effectief geweest. Het rijk vindt dit nu beheersbaar.  
 
In de bijlage zit een overzicht van de wetgeving die van toepassing is voor veehouderijen met 
daarbij de taken voor de verschillende overheidslagen. 
 

http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/kooieieren.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/27/stand-van-zaken-groepshuisvesting-drachtige-zeugen.html
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De Europese eisen op het gebied van voedselveiligheid en het voorkomen van dierziekten wor-
den steeds strenger. Zo wordt voor meerdere salmonellatypes een nultolerantie aangehouden. 
Om hieraan te voldoen is op varkensbedrijven en primaire pluimveebedrijven strikte hygiëne 
vereist.    
 
c. Commissie van Doorn; Maatschappelijke dialoog megastallen 
Op verzoek van de provincie Noord Brabant heeft de commissie van Doorn in 2011 een advies 
uitgebracht om de veehouderij integraal te verduurzamen10. Centraal hierbij staat ketenverant-
woordelijkheid: de hele keten, van producent tot detailhandel/ consument, is verantwoordelijk 
voor een duurzame productiewijze. Voor freeriders zal op die manier steeds minder ruimte zijn. 
De aandacht en maatregelen moeten meer gericht zijn op de koplopers en minder op de achter-
blijvers. Ook de Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij stelt dat ‘het 
wenselijk en noodzakelijk is om onderscheid te maken tussen blijvers en wijkers (bedrijven die 
doorgaan en bedrijven die op termijn zullen stoppen). Door de focus en energie te concentreren 
op de blijvers, en met name de voorlopers daarin, is er een grotere beweging vooruit te creëren’. 
Het advies heeft geresulteerd in het Verbond van Den Bosch. De ambitie hiervan is om voor 
geheel Nederland te komen tot een nieuwe basiskwaliteit voor alle vormen van veehouderij; de 
vertaling hiervan in ‘alle vlees in de schappen voldoet in 2020 aan nader in te vullen duurzaam-
heidseisen’ is onderschreven door de supermarkten, veevoederbedrijven, vleesverwerkers. Er is 
een landelijk werkend onafhankelijk regieorgaan ingesteld en het proces is in werking. 
 
Het rijk heeft in 2010/2011 een landelijke maatschappelijke dialoog over megastallen gevoerd11. 
Als onderdeel hiervan is een representatief onderzoek uitgevoerd naar de meningen van de Ne-
derlandse bevolking over megastallen12. Over de melkveehouderij is men het meest positief: 
dierwelzijn en volksgezondheid geven hier in het algemeen geen problemen, de melkveehoude-
rij levert een bijdrage aan het landschap, en het economisch belang van de melkveesector is 
groot. De intensieve veehouderij beoordeelt men kritischer als het gaat om dierwelzijn en volks-
gezondheid; het economisch belang van de sector wordt ingezien. 
 
De gemeenschappelijke deler van deze trajecten is dat het anders moet. Voldoen aan de wette-
lijke eisen levert nog geen maatschappelijke ‘licence tot produce’ op. Daar is meer voor nodig. 
De concrete invulling van een duurzame veehouderij in zijn gevarieerde verschijningsvormen, 
moet vanuit de dynamiek en het samenspel tussen ondernemers en samenleving komen. Partij-
en erkennen de noodzaak van ketenafspraken, te vertalen in doelen en tijdpaden. Dit schept ook 
duidelijkheid over de rol van de sector en de rol van de overheid.  
De intensieve veehouderij heeft als sector inmiddels de eerste stappen gezet naar een meer 
duurzame en diervriendelijke wijze van produceren. Bedrijven die blijven en zich verder ontwik-
kelen hebben geïnvesteerd in meer schone, diervriendelijke stalsystemen en een andere be-
drijfsvoering met meer kennis en kunde. Dit zijn hoogwaardige bedrijven die qua techniek, be-
drijfsvoering en uitstraling niet meer vergelijkbaar zijn met intensieve veehouderijen van enkele 
jaren geleden. Het aantal dieren op zo’n modern bedrijf is vaak wel toegenomen om de investe-
ringen terug te kunnen verdienen. 
 
 
 

                                                
10 Rapport Al het vlees duurzaam, Commissie Van Doorn, september 2011. 
11 Rapport Van mega naar beter, Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van 

de veehouderij, Ministerie van E, L, I/ H. Alders, 22 september 2011. 
12 Rapport Opvattingen over megastallen, bureau Veldkamp, mei 2011. 
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d. Visie op veehouderij 
Op basis van de resultaten van de maatschappelijke dialoog heeft het rijk de Visie veehouderij 
opgesteld (23 november 2011). Het rijk zet in op meer kwaliteit. De huidige intensieve veehou-
derij en melkveehouderij moeten transformeren naar een zorgvuldige duurzame veehouderij.  
De gezamenlijke doelstelling van het kabinet en het bedrijfsleven is dat de Nederlandse vlees-, 
zuivel- en eierketens in 2020 veilige, gezonde, kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk 
gewaardeerde producten maken. Voor een maatschappelijk geaccepteerde veehouderij is niet 
zozeer het aantal dieren op een bedrijf van belang. Belangrijker is dat het schaalniveau van 
veehouderijen past bij de lokale leefomgeving, een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd is 
en dat er draagvlak bestaat bij de lokale gemeenschap. Het rijk wil de koplopers in innovatieve 
stal- en houderijsystemen stimuleren en ondersteunen, o.a. via het GLB.  
Nieuwe regels leiden tot meer synergie tussen intensieve veehouderij, akkerbouw en melkvee-
houderij. Het sluiten van voer- en mineralenkringlopen is daarbij een gezamenlijk doel. Door 
nieuwe methoden kan mest tot bruikbaar product verwerkt worden (valorisatie van mest, bijv. als 
kunstmestvervanger). Het gevolg hiervan is dat het verschil tussen intensieve veehouderij en 
andere agrarische takken kleiner wordt.  
 
Voor de transitie naar een duurzame, zorgvuldige en maatschappelijk gewaardeerde veehoude-
rij, kiest het kabinet voor twee sporen: 

 Een ketengestuurde verduurzaming van de veehouderij; 

 Het zorgvuldig inpassen van veehouderijen in de lokale leefomgeving. 
Het kabinet wil het eerste spoor borgen via duidelijke regels op het gebied van voedselveilig-
heid, diergezondheid, dierenwelzijn en milieukwaliteit. In het tweede spoor ligt volgens het kabi-
net de verantwoordelijkheid primair bij provincies en gemeenten. Elke situatie is verschillend en 
vraagt om maatwerk. Er zijn geen redenen om de rollen en verantwoordelijkheden in het omge-
vingsbeleid te herzien. Het kabinet heeft de provincies en gemeenten verzocht om ook in 2012 
niet mee te werken aan nieuwe aanvragen waarbij wijzigingen in bestemmingsplannen nodig 
zijn voor stallen > 300 NGE en meer dan één bouwlaag. Wanneer dat nodig mocht zijn zal het 
kabinet, vanuit andere dan ruimtelijke overwegingen, zoals volksgezondheid, sociaaleconomi-
sche effecten of ethiek, een wettelijke grens stellen aan de omvang van bedrijven op een locatie. 
 
e. Kabinetsstandpunt inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte.  
In een brief van de staatssecretaris Economische Zaken van 14 juni 2013, mede namens minis-
ter van Volksgezondheid en Sport, geeft het kabinet haar visie op het advies van de Gezond-
heidsraad over de volksgezondheidseffecten van veehouderijen. Het Rijk steunt de versterking 
van de economische positie van de veehouderijsector maar wil geen ongebreidelde groei; de 
ambitie is om intensieve productie te verbinden met duurzaamheid, zoals aangegeven in de Vi-
sie op veehouderij. De huidige milieu- en ruimtelijke ordeningswetgeving bieden al mogelijkhe-
den om effecten van veehouderijen op de kwaliteit van de leefomgeving te beperken. Zo kunnen 
provincies en gemeenten op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening eisen stellen aan land-
schappelijke inpassing van bedrijven, ook uit het oogpunt van leefomgeving.  
Het Rijk stelt nieuwe regelgeving op. Op grond daarvan kunnen provincies en gemeenten om 
redenen van volksgezondheid op drie manieren grenzen stellen indien daartoe aanleiding is: 

 het maximeren van de totale omvang van de veehouderij (totaal aantal koeien, kippen of 
varkens) in een bepaald gebied, inclusief het op slot zetten van een gebied, 

 het maximeren van de intensiteit van de veehouderij (bijvoorbeeld een maximaal aantal die-
ren per hectare) in een gebied, 

 het begrenzen van de grootte van een veehouderijlocatie (maximaal aantal dieren in een 
stal) in een gebied. 

Hiervoor zal de Wet dieren worden gewijzigd. In deze wet staan regels voor het houden van 
dieren, o.a. in het belang van de volksgezondheid. Hiervoor moet wel een wetenschappelijke 
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onderbouwing worden gegeven. Er wordt op dit moment een aanvullend onderzoek uitgevoerd 
naar de kwantitatieve gezondheidseffecten van veehouderijen en een inventarisatie van mogelij-
ke maatregelen ter beperking van de risico’s van de veehouderij voor de volksgezondheid. In 
2014 treden er emissienormen voor fijnstof uit stallen in werking. De door de Gezondheidsraad 
voorgestelde norm voor endotoxinen (celwandresten van bacteriën) wordt toepasbaar gemaakt 
voor het verlenen van vergunningen. Het kabinet zal over de voorgestelde maatregelen overleg 
voeren met IPO en VNG. 
 

Noordelijke Landbouwenquête   
In de zomer van 2013 hebben LTO Noord, de noordelijke natuur- en milieufederaties, Leeuwar-
der Courant en Dagblad van het Noorden een landbouwenquête uitgevoerd. De resultaten daar-
van zijn in september 2013 gepresenteerd. Hoewel de afzonderlijke meningen heel divers zijn, 
komt er als algemene lijn een genuanceerd beeld naar voren: er is draagvlak voor de landbouw 
als belangrijke pijler voor de noordelijke economie (86% van de ondervraagden). Een ruime 
meerderheid heeft begrip voor de economische positie van de landbouw en onderkent de nood-
zaak om efficiënter te produceren door o.a. de schaal te vergroten. De keerzijde is dat men zor-
gen heeft over de gevolgen voor natuur, landschap en leefomgeving. Meer dan 65% van de on-
dervraagden vindt daarom dat er voorwaarden gesteld mogen worden aan schaalvergroting. 
Bijna de helft wil graag betrokken worden bij uitbreidingsplannen van een boer in de omgeving. 
De intensieve veehouderij wordt kritisch benaderd: 45% vindt deze tak ontoelaatbaar, 55% vindt 
deze tak noodzakelijk voor (betaalbaar) vlees. Ca. 70% tot 90% wil dat varkens- en pluimvee-
houders investeren in dierenwelzijn en vermindering van antibiotica, schadelijke stoffen en 
stank. En Noordelingen willen best iets meer voor hun voedsel betalen als boeren meer investe-
ren in dierenwelzijn, landschap, weidevogels en volksgezondheid. 
 

Inventarisatie gemeentelijke bestemmingsplannen buitengebied (incl. gepubli-
ceerde (voor)ontwerpplannen) 
We hebben een inventarisatie uitgevoerd naar de regelingen voor intensieve veehouderijen in 
de 31 bestemmingsplannen buitengebied van de Friese gemeenten (stand van zaken 1-2-2014). 
Wanneer in een gemeente een (voor)ontwerp bestemmingsplan bekend is, zijn we daarvan uit-
gegaan omdat dit het meest actuele plan is dat binnen afzienbare termijn in werking zal treden.  
Tien gemeenten hebben als interim maatregel een beheersverordening voor het buitengebied 
vastgesteld, vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Deze beheersverorde-
ningen consolideren de huidige situatie en beperken daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden. 
Omdat de (voor)ontwerpplannen meer mogelijkheden bieden voor intensieve veehouderij dan de 
beheersverordeningen, zijn we voor de resultaten uitgegaan van de (voor)ontwerpplannen. 
 
Op één bestemmingsplan na bieden de bestemmingsplannen geen mogelijkheden voor nieuw-
vestiging van intensieve veehouderijen. In vijf bestemmingsplannen is verplaatsing van intensie-
ve veehouderijen mogelijk; in 26 plannen is verplaatsing niet mogelijk. 
Op de Waddeneilanden zijn geen intensieve veehouderijen aanwezig. Hier zijn ook geen moge-
lijkheden voor intensieve veehouderij.       
Bestaande intensieve veehouderijen zijn in alle bestemmingsplannen toegestaan. In dertien be-
stemmingsplannen kan een bestaande intensieve veehouderij uitbreiden tot een bouwvlak van 
max. 1,5 ha, al dan niet na een afwijking of planwijziging; in twee plannen hiervan is een nog wat 
grotere uitbreiding mogelijk, maar alleen als dit nodig is voor dierenwelzijn c.q. het aantal dier-
plaatsen niet toeneemt. In de overige bestemmingsplannen zijn de mogelijkheden voor uitbrei-
ding beperkter, bijv. via een maximum aantal m2 staloppervlak of maximum percentage uitbrei-
ding bouwvlak, een beperking tot (een percentage van) het bestaande bouwvlak of gekoppeld 
aan het criterium verbetering dierenwelzijn c.q. geen toename van het aantal dieren.  
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Een neventak intensieve veehouderij bij een grondgebonden bedrijf is in 23 plannen mogelijk 
mits de neventak qua omvang beperkt blijft. In de meeste bestemmingsplannen is dit gekoppeld 
aan een maximum staloppervlak. 
In een paar plannen is omschakeling van een bestaand grondgebonden agrarisch bedrijf naar 
een intensieve veehouderij mogelijk, al dan niet na planwijziging. 
 
Samengevat bevatten de bestemmingsplannen buitengebied in Fryslân voldoende regels voor 
intensieve (niet grondgebonden) veehouderij om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. 
Daarnaast hanteren enkele gemeenten als interim maatregel beheersverordeningen die de ont-
wikkelingsmogelijkheden in het buitengebied beperken tot de huidige situatie.  
Opvallend is dat iets minder dan de helft van de (nieuwe) bestemmingsplannen buitengebied al 
expliciet regelen dat bestaande intensieve veehouderijen kunnen uitbreiden tot een bouwvlak 
van max. 1,5 ha; een bedrijfsomvang van ca. 300 NGE correspondeert in het algemeen met een 
bouwvlak van max. ca. 1,5 ha. Deze uitbreidingsmogelijkheid tot 1,5 ha sluit goed aan op het 
nieuwe provinciale beleid.  
Omschakeling van een grondgebonden veehouderij naar een hoofdtak intensieve veehouderij is 
in de meeste plannen niet mogelijk. Dit betekent dat voor de uitbreiding van een intensieve vee-
houderij d.m.v. splitsing van het bedrijf en benutting van een bestaand bouwperceel in de omge-
ving, het bestemmingsplan veelal moet worden aangepast of daarvan moet worden afgeweken. 
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5. Te verwachten ontwikkelingen 
 

a. Algemeen 
Over de te verwachten ontwikkelingen in de intensieve veehouderij hebben we in april en mei 
2013 overleggen gevoerd met sectordeskundigen uit accountancy/ bedrijfsadvisering, banken en 
LTO Noord (varkens- en pluimveehouderij). De resultaten hiervan en de bevindingen uit de vori-
ge hoofdstukken hebben wij verwerkt in dit hoofdstuk. 
 
Schaalvergroting in de intensieve veehouderij is de afgelopen jaren vooral kostprijsgedreven 
geweest. De intensieve veehouderij bevindt zich echter in een transitiefase. Deze transitie is met 
name het gevolg van nieuwe regelgeving, toenemende maatschappelijke druk om anders te 
produceren en kritische consumenten. In plaats van volumegroei en kostprijsreductie ligt meer 
nadruk op verbetering van kwaliteit en duurzaamheid van de productie. Milieu, dierenwelzijn, 
diergezondheid en voedselkwaliteit dienen daarbij steeds belangrijker te worden. De hele keten, 
van producent, retail tot consument, is verantwoordelijk voor deze transitie. De afgelopen jaren 
zijn volgens de sectordeskundigen al goede resultaten geboekt. Het mestprobleem in de inten-
sieve veehouderij is voor een groot deel opgelost. De pluimveehouderij heeft de ambitie om an-
tibioticavrij te produceren; in de praktijk gebruiken veel ondernemers nauwelijks meer antibiotica. 
Dieren hebben meer ruimte en comfort gekregen.  
De intensieve veehouderij heeft op deze punten sprongen vooruit gemaakt. De sector is er nog 
niet, maar de weg naar een diervriendelijke en duurzame productie is volgens de sectordeskun-
digen ingeslagen. Voor de aanpassingen zijn forse investeringen nodig. Niet alle bedrijven zullen 
die kunnen opbrengen. Vooral veel kleinere bedrijven zullen de komende jaren stoppen. 
 
In de voorgenomen wijziging van de Meststoffenwet is de relatie tussen mestafzet en grond ver-
broken. Strikt genomen kan alle mest van een bedrijf elders verwerkt worden, hoewel hier een 
behoorlijk prijskaartje aan hangt. Zodra mest goed wordt verwerkt en de mestproducent dit kan 
aantonen, is er geen knelpunt meer. De verwerking van varkensmest en kippenmest komt op 
gang; veel kippenmest gaat bijv. naar Duitsland of wordt centraal verbrand in Moerdijk. Mestre-
gels zijn steeds minder een belemmering voor de ontwikkeling van bestaande bedrijven. Als 
dierrechten blijven bestaan zullen deze wel een belemmering voor groei vormen; groei kan dan 
alleen door herverdeling van productierechten.    
 
Fryslân heeft als regio voor intensieve veehouderijen een aantal voordelen. De beschikbare 
mestplaatsingsruimte is er daar één van, maar die is ook in andere gebieden aanwezig. Fryslân 
kent vooral een lage veedruk van varkens/ kippen. Verder is er veel wind van zee aanwezig. 
Hierdoor zijn er weinig risico’s op veeziekten (lage infectiedruk). In combinatie met de nabijheid 
van centraal Nederland/ de Randstad, is Fryslân aantrekkelijk voor het kweken van uitgangsma-
teriaal. Het totaal aantal fokvarkens bedraagt bijv. 25% van het totaal aantal vleesvarkens in 
Fryslân, terwijl dit aandeel in Nederland 20% is. Ook in de vleeskuikenhouderij is deze trend 
waarneembaar. Het aantal bedrijven met ouderdieren van vleeskuikens is in Fryslân in 2005-
2012 toegenomen van 12 naar 17, terwijl in Nederland dit aantal bedrijven in deze periode met 
10 is afgenomen. De bedrijven met ouderdieren van vleeskuikens en van leghennen zijn in Frys-
lân gemiddeld ook groter dan landelijk (zie figuur 3). 
Net als in de akkerbouw (pootaardappelteelt) kan Fryslân zich profileren in het fokken van moe-
derdieren (uitgangsmateriaal). Zo’n specifieke tak vereist veel kennis, ervaring en kundigheid, en 
biedt relatief hoogwaardige werkgelegenheid. Vermeerderingsbedrijven (vleesproductie) zullen 
eerder verplaatsen, maar het kweken van uitgangsmateriaal (moederdieren) zal blijven. Hiervoor 
is maar een beperkt aantal bedrijven nodig. De nadruk bij deze hoogwaardige bedrijven ligt op 
kwaliteit in plaats van op kwantiteit.       
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b. Specifiek   
De totale omvang van de intensieve veehouderij in Fryslân is in verhouding tot de melkveehou-
derij beperkt. Verplaatsing van intensieve veehouderijen naar Fryslân is niet waarschijnlijk. De 
trend is eerder dat de productie de andere kant opgaat: naar de concentratiegebieden vanwege 
logistieke voordelen en schaalvoordelen (toe- en aflevering van grond- en hulpstoffen, mestver-
werking en mestafzet, kennis en kunde), of naar Duitsland, Polen ca. waar veel grond voor een 
lage prijs beschikbaar is en weinig productiebelemmeringen zijn. De mate van schaalvergroting 
bij bestaande bedrijven is vooral afhankelijk van regelgeving/ maatschappelijke eisen, het in-
koopgedrag van winkelketens/ supermarkten (regionaal of op wereldschaal), en ontwikkelingen 
op de (Europese) markt (wat is de consument bereid te betalen). Tot nu toe leidt een toename 
van het aantal eisen en regels tot een stijging van de productiekosten. Om deze kosten terug te 
verdienen zullen boeren vaak weer kiezen voor schaalvergroting. Deze groeispiraal kan door-
broken worden wanneer de kwaliteit van productie zich vertaalt in een hogere verkoopprijs van 
vlees. Hieraan kunnen ketenafspraken en meer bewustwording bij consumenten bijdragen.   
 
In 2013 en de jaren daarna zal het aantal varkenshouderijen en het aantal varkens in Fryslân 
blijven afnemen. Vooral veel kleine varkenshouderijen zullen stoppen. Zij zullen niet meer inves-
teren om te kunnen voldoen aan de nieuwe milieu- en huisvestingseisen. Nieuwvestiging van 
varkenshouderijen uit andere landsdelen is niet waarschijnlijk. Een beperkt aantal gespeciali-
seerde varkenshouderijen zal een schaalsprong maken waardoor de gemiddelde omvang per 
bedrijf zal blijven toenemen; zoals aangegeven is vooral de opfok van moederdieren (uitgangs-
materiaal) kansrijk.  
In totaliteit zal de varkenshouderij echter niet groeien. Splitsing van bedrijfsonderdelen en op-
schaling naar meerdere locaties is volgens sectordeskundigen technisch en bedrijfsmatig gezien 
goed mogelijk (meerdere vestigingen per bedrijf). Dit is voor varkenshouderijen makkelijker dan 
voor melkveehouderijen omdat ze niet grondgebonden zijn. Dit zou betekenen dat het aantal 
locaties waar varkens worden gehouden minder sterk afneemt dan het aantal varkensbedrijven.  
 
Nieuwvestiging van pluimveehouderijen uit andere landsdelen is evenmin te verwachten. Het 
aantal pluimveehouderijen neemt verder af, terwijl de omvang van overblijvende bedrijven toe-
neemt. Op gespecialiseerde pluimveehouderijen zijn voldoende kennis, kunde en ondernemer-
schap aanwezig om zich verder te ontwikkelen en de omslag te maken naar een duurzame en 
diervriendelijke productie. Mits goed ruimtelijk en milieuhygiënisch ingepast in de omgeving, 
biedt dit economische kansen voor de betreffende regio’s.  
De combinatie van een tak vleeskuikens met akkerbouw blijft aantrekkelijk, zowel economisch 
(meerdere inkomensbronnen) als met het oog op duurzaamheid (sluiten van voer- en minera-
lenkringlopen). Als de graanprijs goed blijft zal deze tak niet sterk groeien. De akkerbouwbedrij-
ven zullen zich dan blijven richten op de akkerbouw als primaire activiteit. Enige groei van de tak 
vleeskuikens kan bestaande bedrijven in staat stellen om te innoveren en te voldoen aan eisen 
op het gebied van milieu en dierenwelzijn en te werken met regionale ketens/ kringlopen.  
 
De omvang van de vleeskalverenhouderij zal ten hoogste stabiel blijven maar eerder afnemen. 
Deze tak leunt sterk op Europese subsidies. Als die subsidiëring verdwijnt dan is deze tak waar-
schijnlijk economisch niet meer rendabel. In dat geval vindt er een afbouw plaats. 
De geitenhouderij is erg specialistisch en vraagt veel kennis en kunde, bijv. om de ziektedruk te 
beheersen. De verwachting is daarom dat er geen nieuwe (melk)geitenhouderijen in Fryslân 
zullen komen. Enkele bestaande volwaardige (melk)geitenhouderijen kunnen doorgroeien met 
zo’n 25%; hier zijn de kennis en kunde al aanwezig. Behoudens mest zijn er geen andere groei-
belemmeringen. Wel zal rekening moeten worden gehouden met maatregelen om uitbraak van 
Q-koorts te voorkomen. Ook in de geitenhouderij bestaan kansen voor het kweken van uit-
gangsmateriaal door een paar gespecialiseerde, hoogwaardige bedrijven. 
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De overige intensieve veehouderij zal in Fryslân waarschijnlijk heel beperkt van omvang blijven. 
 
Uit de voorgaande analyse bleek dat een intensieve veehouderij per locatie met een bouwvlak 
van max. 1,5 ha goed uit de voeten kan. In vergelijking met melkveehouderij heeft een intensie-
ve veehouderij minder ruimte nodig voor kuilsilo’s/ voersilo’s en voor vervoerbewegingen.  
Bovendien is spreiding van bedrijfsonderdelen over meerdere locaties bij intensieve veehoude-
rijen in het algemeen makkelijker omdat ze niet grondgebonden zijn. Rabobank Nederland ver-
wacht bijv. dat diverse vleeskuikenhouderijen meerdere locaties zullen gebruiken13. Productie op 
meerdere locaties kan bij intensieve veehouderij voordelen hebben en gewenste ontwikkelingen 
bevorderen. 
In een enkel bijzonder geval kan een grotere oppervlakte van het bouwvlak dan 1,5 ha nodig zijn 
(bijv. een kernfokbedrijf waar alle onderdelen bij elkaar moeten zitten). Ook bij de combinatie 
van akkerbouw met intensieve veehouderij, of melkveehouderij met intensieve veehouderij kan 
een oppervlakte van meer dan 1,5 ha nodig zijn.   
Daarnaast kan voor een mestvergistingsinstallatie of een vergelijkbare installatie een extra op-
pervlak van ca. 0,5 ha nodig zijn.   
 

  

                                                
13 Draagvlak voor succes; de Nederlandse vleeskuikenhouderij richting 2020; Rabobank Nederland 2012. 
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6. Voorstel voor beleid 
 
Algemeen 
Het provinciaal beleid kan aansluiten op het lopende transitieproces in de sector. Het is gewenst 
dat de intensieve veehouderij net als de melkveehouderij verder verduurzaamt. Dat houdt in: 
verbetering van dierwelzijn en diergezondheid, vermindering van milieubelasting, meer ruimtelij-
ke kwaliteit, en minder risico’s voor de volksgezondheid. Vanuit maatschappelijk oogpunt (licen-
ce to produce) maar ook voor de concurrentiepositie is dit van wezenlijk belang. Landelijk lopen 
hier al veel initiatieven/ sporen. De provinciale Landbouwagenda 2014-2020 haakt daarop aan. 
  
De intensieve veehouderij heeft te maken met nieuwe landelijke regels en eisen op het gebied 
van dierenwelzijn, milieu en gezondheid. Daarnaast is er grote maatschappelijke druk om de 
productiewijzen duurzamer en diervriendelijker te maken. Dit vraagt veel van de sector, zowel 
qua flexibiliteit, kennis, kunde en personele inzet als qua investeringen. De sector heeft daarin al 
stappen gezet. Er zal echter nog meer moeten gebeuren. Naast het stimuleren van aanpassin-
gen, zijn controle en handhaving belangrijk om te voorkomen dat freeriders zich onttrekken aan 
de benodigde inspanningen.  
Aanvullende provinciale eisen op dit vlak zetten dit lopende proces verder onder druk en kunnen 
contraproductief werken: hoe meer eisen, hoe meer kosten en daarmee hoe meer druk om de 
schaal verder te vergroten.  
 
Het uitgangspunt in het Streekplan Fryslân 2007 dat er voldoende regels zijn om ongewenste 
ontwikkelingen te voorkomen, is nog steeds actueel. De nieuwe mestwetgeving is weliswaar 
minder een belemmerende factor omdat mestafzet en grond ontkoppeld zijn. Daartegenover 
staat dat nieuwe regels over dierenwelzijn, gezondheid en luchtkwaliteit extra eisen aan de pro-
ductie stellen. Gelet op de ingrijpende transitiefase waarin de intensieve veehouderij zich be-
vindt, zal meer nadruk op kwaliteit i.p.v. op kwantiteit van de productie komen te liggen. 
  
Er is geen substantiële groei van de intensieve veehouderij in Fryslân te verwachten. Van een 
toestroom van bedrijven zal volgens de analyse en sectordeskundigen geen sprake zijn. Het 
aantal intensieve veehouderijen zal de komende jaren blijven afnemen. Het proces van schaal-
vergroting bij bestaande bedrijven zal voorlopig nog doorgaan. Dit biedt kansen voor de ontwik-
keling van enkele hoogwaardige fokbedrijven die vooral sterk zijn in het kweken van uitgangs-
materiaal (moederdieren).  
Gelet op de stabilisatie van de intensieve veehouderij in Fryslân, de veranderingen in de sector 
en de overige regelgeving, kan het provinciale beleid zich beperken tot enkele duidelijke ruimte-
lijke voorwaarden. Deze voorwaarden beogen een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van inten-
sieve veehouderijen. Lokaal kunnen bij een concentratie van pluimveehouderijen (met name 
vleeskuikenhouderijen) problemen optreden ten aanzien van stank/ fijnstof. Gemeenten moeten 
de hinder in dit soort situaties door lokaal maatwerk tot een aanvaardbaar niveau beperken.    
 
Ruimtelijke voorwaarden 
 

Doel van het provinciale beleid is dat intensieve veehouderijen zodanig ontwikkelingsruimte 
hebben dat ze kunnen voldoen aan nieuwe regels en eisen op het gebied van dierenwelzijn, 
gezondheid en milieu, onder de voorwaarde dat een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de 
bedrijven gewaarborgd is.   

 
In ons beleid ligt de focus op ontwikkelingsruimte voor grondgebonden melkveehouderijen en 
voor bestaande intensieve veehouderijen. Dit past goed bij het imago en het landschappelijke 
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karakter van Fryslân. Gelet hierop en op de verwachting dat er geen nieuwvestiging van inten-
sieve veehouderijen naar Fryslân zal plaatsvinden, vinden wij nieuwe bouwvlakken voor niet 
grondgebonden veehouderijen niet gewenst. Gemeentelijke ruimtelijke plannen mogen daarom 
geen nieuwe bouwvlakken voor niet grondgebonden veehouderij bevatten; in vrijwel alle ge-
meentelijke bestemmingsplannen is dit ook al uitgesloten. Dit is consistent met het provinciale 
beleid voor grootschalige melkveehouderij, dat geen ontwikkelingsruimte biedt voor nieuwe niet 
grondgebonden melkveehouderijen.  
We maken een uitzondering voor intensieve veehouderijen die vanwege dringende maatschap-
pelijke redenen moeten verplaatsen, zoals de ligging nabij kwetsbare natuurgebieden of andere 
gevoelige objecten. In dat geval kan de gemeente in een ruimtelijk plan een nieuw bouwvlak 
opnemen. 
 
Bestaande intensieve veehouderijen kunnen uitbreiden en zich verder ontwikkelen. Ze worden in 
staat gesteld om te voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en ge-
zondheid. Schaalvergroting kan hiervoor soms nodig zijn. 
Melkveehouderijen kunnen in het nieuwe provinciale beleid onder voorwaarden uitbreiden tot 
een bouwvlak van maximaal 3 ha. Voor de meeste intensieve veehouderijen in Fryslân zou dit 
erg veel ontwikkelingsruimte geven. Uit de voorgaande analyse bleek dat een bouwvlak van 
max. 1,5 ha voor de meeste intensieve veehouderijen voldoende ruim is. Bovendien geldt voor 
melkveehouderijen vanaf 1,5 ha de eis van grondgebondenheid. Intensieve veehouderijen kun-
nen per definitie niet aan deze eis voldoen. Daarom vinden we het redelijk om voor intensieve 
veehouderijen uit te gaan van een maximum bouwvlak van 1,5 ha per locatie. Deze maat sluit 
goed aan op het huidige beleid. Bestaande bouwvlakken die groter zijn kunnen gehandhaafd 
blijven.  
Voor een installatie t.b.v. mestvergisting, mestverwerking of mestbewerking, of t.b.v. verbran-
ding, vergisting of vergassing van biomassa, of t.b.v. verwerking of bewerking van eigen agrari-
sche producten, kan nog extra ruimte van 0,5 ha benut worden; door voor zo’n specifieke voor-
ziening extra ruimte te bieden, dragen we bij aan duurzame energieopwekking en verbreding. 
 
Als een bestaand intensief veehouderijbedrijf een groter oppervlak dan 1,5 ha (c.q. 2 ha incl. 
mestvergister c.a.) nodig heeft, is splitsing van het bedrijf in twee of meer onderdelen en sprei-
ding daarvan over twee of meer locaties mogelijk; hiervoor kunnen bestaande agrarische bouw-
vlakken worden benut. Dit betekent dat omschakeling van een grondgebonden agrarisch bedrijf 
op een bestaand bouwvlak naar een intensieve veehouderij in dat geval mogelijk is. 
Overigens is ook door sloop van overtollige bebouwing, ruimte binnen een bouwvlak te creëren.   
 
In twee bijzondere situaties kan een ruimtelijk plan voor een intensieve veehouderij in beperkte 
mate een grotere oppervlakte van het bouwvlak dan 1,5 ha (c.q. 2 ha incl. mestvergister c.a.) 
toestaan: 

 Bij een bijzondere, innovatieve bedrijfsvorm die niet gesplitst kan worden. Een voorbeeld is 
een kernfokbedrijf waar alle bedrijfsonderdelen vanwege certiciferingseisen bij elkaar moe-
ten zitten. De noodzaak zal goed onderbouwd moeten worden. Ook bij de combinatie van 
akkerbouw of melkveehouderij met een tak intensieve veehouderij kan een oppervlakte > 1,5 
ha nodig zijn; in dat geval is de hoofdtak bepalend voor de maximale omvang van het bouw-
vlak. Wanneer sprake is van een gemengd bedrijf met een volwaardige grondgebonden tak 
en een gelijkwaardige tak intensieve veehouderij, mag voor de maximale oppervlakte van 
het bouwvlak worden uitgegaan van de grondgebonden tak. Voor de intensieve tak daarbin-
nen geldt dan het maximum van 1,5 ha (c.q. 2 ha incl. mestvergister c.a.); 

 Bij een bestaande intensieve veehouderij die al dicht tegen het oppervlak van 1,5 ha aanzit 
of al groter is dan 1,5 ha, en een beperkte uitbreiding nodig heeft om te voldoen aan eisen 
op het gebied van dierenwelzijn/gezondheid of milieu ca.; in dat geval is op basis van maat-
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werk een beperkte uitbreiding mogelijk van ongeveer 10% van het bestaande oppervlak. De 
noodzaak hiervan zal goed onderbouwd moeten worden. 

Daarnaast blijft de voorwaarde relevant dat bedrijven via lokaal maatwerk zorgvuldig in de land-
schappelijke kernkwaliteiten worden ingepast. De procesprincipes van het Streekplan blijven op 
dit punt onverkort van toepassing. De Nije Pleats methode is ook voor intensieve veehouderijen 
geschikt om hieraan invulling te geven.  
Verder zijn voor intensieve veehouderij geen extra ruimtelijke voorwaarden nodig. 
    
Deze ruimtelijke voorwaarden: 

 geen nieuwe bouwvlakken voor intensieve veehouderij, 

 bouwvlak max. 1,5 ha (c.q. 2 ha incl. mestvergister c.a.); in een bijzonder geval evt. groter, 

 inpassing in landschappelijke kernkwaliteiten via lokaal maatwerk, 
hebben we geconcretiseerd en geborgd in de Verordening Romte Fryslân 2014. 
 
Met dit nieuwe beleid voor intensieve veehouderijen komt ons interim-beleid te vervallen zoals 
omschreven in onze brief van 27 april 2011 aan de Friese gemeenten (geen planologische me-
dewerking bij uitbreiding > 300 NGE). 
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7. Gemeentelijke reacties, advies Provinciale Commissie Landelijk ge-

bied (PCLG), reacties op het ontwerp 

 
De ontwerp Beleidsnotitie intensieve veehouderij is in het portefeuilleoverleg Ruimte en Wonen 
van de Vereniging Friese Gemeenten (VFG) van 25 september 2013 behandeld. De VFG kan 
instemmen met de voorstellen.  
 
Gemeenten hebben daarna de mogelijkheid gehad om op de beleidsnotitie te reageren. 
Acht gemeenten (Opsterland, Smallingerland, Franekeradeel, Ferwerderadiel, Dongeradeel, 
Dantumadeel, Achtkarspelen, Skarsterlân) hebben een reactie gegeven op de beleidsnotitie 
intensieve veehouderij. De gemeenten kunnen op hoofdlijnen instemmen met de beleidsvoor-
stellen. Enkele punten zijn genoemd: 
- Verduidelijk de criteria voor intensieve veehouderij. Reactie: Dit is gebeurd in par. 1. Hierbij 

blijft er voor gemeenten ruimte voor een nadere juridische concretisering van het begrip in-
tensieve veehouderij; 

- Ook bestaande intensieve veehouderijen > 1,5 ha hebben ontwikkelingsruimte nodig, bijv. 
om te voldoen aan eisen op het gebied van dierenwelzijn/ gezondheid. Reactie: Beperkte 
uitbreiding van een bestaande intensieve veehouderij om redenen van dierenwelzijn/ ge-
zondheid, milieu ca. is mogelijk, ook als de intensieve veehouderij al groter is dan 1,5 ha. 
Deze mogelijkheid is verwerkt. Uitbreiding > 1,5 ha louter om bedrijfseconomische redenen 
past niet in het beleid; 

- Wat is een bestaande intensieve veehouderij? Kan een bestaande intensieve veehouderij 
van buiten de provincie op een bestaand bouwperceel zich vestigen? Is nieuwvestiging van 
een intensieve veehouderij op een bestaand bouwperceel ook mogelijk? Is het in dit verband 
ruimtelijk relevant of het gaat om één bedrijf verspreid over meerdere locaties of om meerde-
re zelfstandige bedrijven? Reactie: In de Verordening Romte Fryslân 2014 is dit punt (juri-
disch) geconcretiseerd; omschakeling is mogelijk bij gehele of gedeeltelijke verplaatsing van 
een intensieve veehouderij. Uitgangspunt blijft dat nieuwe bouwpercelen voor intensieve 
veehouderijen niet in het beleid passen. Overigens komt uit de analyse en sectoroverleg 
naar voren dat waarschijnlijk geen intensieve veehouderijen van buiten Fryslân zich in Frys-
lân zullen vestigen. De tendens is eerder dat veel intensieve veehouderijen zullen stoppen; 

- Het is de vraag of omschakeling van een grondgebonden agrarisch bedrijf naar een inten-
sieve veehouderij in de praktijk reëel is, maar dit is meer een politieke (gemeentelijke) vraag.  
Reactie: De notitie acht deze mogelijkheid reëel en haalbaar. Gemeenten kunnen hierin ech-
ter nog een eigen afweging en keuze maken;    

- Het Rijk komt nog met aanvullend beleid voor volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu etc.; 
ook het Europese beleid (POP3) is in ontwikkeling. Wacht met de notitie daar op, of plaats 
de landbouw in een breder perspectief en werk dit met een aantal gemeenten uit. Reactie: 
Dit is bekend, maar dat is al een aantal jaren het geval. Wachten tot alles is uitgekristalli-
seerd duurt te lang. Naar aanleiding van aanvullend rijksbeleid of Europees beleid, kan later 
het provinciale beleid evt. aangepast worden. Een nieuwe par. 8 (vervolg) schetst het brede-
re perspectief op de landbouw, als opmaat voor integraal beleid in o.a. een omgevingsvisie; 

- Bij uitbreiding van gemengde bedrijven boven de 1,5 ha verwijst de notitie opeens specifiek 
naar pluimveehouderij; is dat toeval, of heeft dit een speciale bedoeling? Reactie: Dit is bre-
der bedoeld. Pluimveehouderij is vervangen door intensieve veehouderij. In de praktijk gaat 
het in Fryslân vooral om een neventak pluimveehouderij, vaak bij een akkerbouwbedrijf; 

- Footloose melkveebedrijven zijn volgens hoofdstuk 4 in Fryslân niet gewenst. In dat geval 
moet de definitie van intensieve veehouderij worden aangescherpt. Reactie: Dit is aange-
past. Ook in de Verordening Romte Fryslân 2014 hebben we dit verwerkt; 
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- Is verplaatsing van een intensieve veehouderij naar een nieuwe locatie ook mogelijk in geval 
van een overbelaste situatie of om andere redenen (zoals aanleg Centrale As)? Reactie: Het 
criterium is verbreed naar ‘verplaatsing vanwege dringende maatschappelijke redenen’; 

- Het is niet duidelijk onder welke regeling gecombineerde bedrijven vallen. Mogen gecombi-
neerde bedrijven groter worden dan 1,5 ha? Reactie: Zoals aangegeven is bij gecombineer-
de bedrijven > 1,5 ha de grondgebonden hoofdtak bepalend. Dit is verduidelijkt in par. 6 

- Geef in de notitie aan wat onder een bouwvlak wordt verstaan; valt de landschappelijke in-
passing eronder? Reactie: Dit hebben we uitgewerkt en juridisch geconcretiseerd in de Ver-
ordening Romte Fryslân 2014. Beplantingen zijn buiten de omschrijving van bouwvlak 
(bouwperceel) gehouden; verhardingen en voorzieningen zoals silo’s vallen er wel onder; 

- Een bouwvlak van 1,5 ha is onvoldoende voor een intensieve veehouderij van 300 NGE, 
vooral als de landschappelijke inpassing wordt meegenomen. Reactie: De 1,5 ha is een er-
varingsgetal en gebaseerd op (landelijk) onderzoek. Ook het Rijk gaat hiervan uit. Beplantin-
gen t.b.v. de landschappelijke inpassing hoeven niet binnen het bouwvlak te liggen.  
    

De Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) heeft op 15 november 2013 de ontwerp 
Beleidsnotitie intensieve veehouderij behandeld. De PCLG adviseert unaniem positief over de 
notitie, met de opmerking dat het beleid in de notitie als uitgangspunt beschouwd moet worden 
en dat de monitoring van de aannames op orde moet zijn. Wij onderschrijven dit; in de volgende 
paragraaf 8 is dit uitgewerkt.  
 
 
De voorwaarden in het nieuwe beleid hebben we direct geborgd in de Verordening Romte Frys-
lân 2014. Hierdoor werkt het nieuwe beleid voor de intensieve veehouderij meteen door naar 
gemeentelijke ruimtelijke plannen. De ontwerp Beleidsnotitie intensieve veehouderij en de ont-
werp Verordening Romte 2014 hebben gelijktijdig ter visie gelegen en zijn samen ter vaststelling 
aan PS aangeboden. 
Tijdens de periode van tervisielegging zijn enkele zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn 
weergeven in de Reactienota Verordening Romte 2014, hoofdstuk 6. Landbouw, met onze reac-
tie daarop. Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat er voldoende steun is voor het nieuwe beleid. 
De Beleidsnotitie intensieve veehouderij is op twee punten aangepast: de combinatie melkvee-
houderij en intensieve veehouderij is toegevoegd (naast de al genoemde combinatie akkerbouw 
en intensieve veehouderij), en de toepassing van het beleid voor een gemengd bedrijf is verdui-
delijkt. 
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8. Vervolg 
 
Het nieuwe beleid hebben we geborgd in de Verordening Romte Fryslân 2014 en zal de provin-
cie vervolgens toepassen bij de beoordeling van gemeentelijke ruimtelijke plannen. Waar nodig 
en gewenst zal de provincie de gemeenten ondersteunen met kennis en kunde bij de toepassing 
van het beleid in concrete gevallen. Dit vindt bij voorkeur zo vroeg mogelijk plaats, zodat ontwik-
kelingen tijdig in de gewenste richting kunnen worden (bij)gestuurd.  
 
Zoals aangegeven komt het Rijk nog met aanvullend beleid en aanvullende regels waarmee de 
lokale overheden om redenen van volksgezondheid grenzen kunnen stellen aan de omvang en 
intensiteit van veehouderijen.  
Samen met de Friese gemeenten willen we op basis van gebiedsgericht maatwerk kijken naar 
de evt. noodzaak van aanvullende regels. Hierbij kijken we breed en integraal, naar aspecten als 
de marktpositie van de Friese landbouw in nationaal en Europees verband incl. financiering 
(POP3/ GLB middelen), structuurversterking en verduurzaming van de landbouw, leefbaarheid, 
en de landbouw als nieuwe drager voor het platteland/ de regio. Deze toekomstagenda voor de 
landbouw zullen we de komende tijd met gemeenten opstellen en verder invullen.  
Deze verfijning kunnen we vervolgens gebruiken als opmaat voor de invulling van het onderdeel 
landbouw in de nieuwe provinciale omgevingsvisie.  
 
Beleid is volgens ons nooit statisch maar dynamisch, zodat ingespeeld kan worden op maat-
schappelijke ontwikkelingen. Dit geldt zeker voor de (intensieve) veehouderij, waar de dynamiek 
groot is. In dit verband zullen we de ontwikkelingen in de sector incl. de regelgeving en de aan-
names in deze beleidsnotitie goed monitoren. 
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Bijlage 1: Overzicht wetgeving van toepassing voor veehouderijen met taken verschillende overheidslagen. 

 

Onderwerp wet/regel Doel: Europa Rijk Provincie Gemeente Opmerkingen 

Wabo / Wet milieube-
heer 

Zorgdragen voor een 
goed milieu 

 Opstellen wetge-
ving 

Vaststellen PMV 
Vergunningverlening 
(beperkt)  

Kader voor vergun-
ningverlening 

 

Activiteitenbesluit mili-
eubeheer 

Zorgdragen voor een 
goed milieu 

 Opstellen wetge-
ving 

 Toezicht meldingen  

Wet ammoniak en vee-
houderij (Wav) 

Bescherming zeer 
voor verzuring  ge-
voelige gebieden  

Wet is deels 
een uitwerking 
van NEC richt-
lijn, waarin nati-
onale emissie-
plafonds zijn 
opgenomen 

Opstellen wetge-
ving 

Vaststellen kaart met 
gebieden 

Toepassen wet bij 
vergunningverlening 

Rijk wil Wav laten 
vervallen bij in-
werkingtreding 
Omgevingswet 

Besluit huisvesting 
(ammoniak) /Regeling 
ammoniak en veehou-
derij 

Stellen van maximale 
emissiewaarden aan 
huisvestingssystemen 

 Vaststellen emis-
siewaarden 

 Toepassen wet bij 
vergunningverlening 

 

Natuurbeschermingswet 
/ Natura2000 

de bescherming van 
natuur en landschap 

Wet is deels 
een uitwerking 
van Vogel- en 
habitatrichtlijn 

Opstellen wet 
Aanwijzen N2000-
gebieden 
Opstellen PAS 

Toepassen wet bij 
vergunningverlening 
Opstellen beheer-
plannen N2000 
Opstellen PAS 

 Nieuwe natuur-
wet in voorberei-
ding 

Flora- en Faunawet   Opstellen wet 
 

Aanwijzen bescherm-
de leefomgeving 
Verlenen ontheffingen  
populatiebeheer van 
soorten en bestrijding 
van schade  

 Nieuwe natuur-
wet in voorberei-
ding 

Wet geurhinder en vee-
houderij (Wgv) 

Bescherming tegen 
geurhinder van geur-
gevoelige objecten 

 Opstellen wetge-
ving 

 Toepassen wet bij 
vergunningverlening. 
Eventueel opstellen 
Verordening met 
eigen normstelling 

Rijk wil Wgv laten 
vervallen bij in-
werkingtreding 
Omgevingswet 

Meststoffenwet Bescherming van de 
bodem als gevolg van 
het gebruik van dier-
lijke meststoffen 

Wet is deels 
een uitwerking 
van Nitraatricht-
lijn 

Opstellen wetge-
ving (incl. compar-
timentering) 

Toepassen bij ver-
gunningverlening 

Toepassen bij ver-
gunningverlening 

Nieuwe wetge-
ving, die uitgaat 
van afzet mest op 
eigen grond of via 
verwerking. 
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Onderwerp wet/regel Doel: Europa Rijk Provincie Gemeente Opmerkingen 

Nitraatrichtlijn Vermindering en 
voorkomen water-
verontreiniging door 
nitraten uit agrarische 
bronnen 

Opstellen richt-
lijn 

Monitoren 
Verantwoording 
Opstellen actiepro-
gramma ten be-
hoeve van deroga-
tie 

   

Fijnstof (wet milieube-
heer) 

 Wet is deels 
een uitwerking 
van richtlijn 
luchtkwaliteit 

Opstellen wetge-
ving 

 Toepassen bij ver-
gunningverlening 

Opnemen fijnstof 
in Besluit huis-
vesting in voorbe-
reiding 

Wet ruimtelijke ordening Borging goed ruimte-
lijke ordening 

 Opstellen wetge-
ving 

Opstellen structuur-
visie / Verordening / 
inpassingsbesluit 

Opstellen bestem-
mingsplannen 

Gaat op in Om-
gevingswet. 

Volksgezondheid (pre-
ventief: Wet publieke 
gezondheid crisisbe-
heersing: 
Wet veiligheidsregio’s ) 

Bestrijding infectie-
ziekten 

 Opstellen wetge-
ving 

 Uitvoering en coördi-
natie 

 

Gezondheids- en wel-
zijnswet voor dieren 

Zie hieronder bij Wet dieren Gaat fasegewijs 
op in Wet dieren 

Wet dieren Bevorderen gezond-
heids- en welzijnsbe-
lang van dieren en 
van de volksgezond-
heid 

Wet is deels 
een uitwerking 
van EU-richtlijn 
m.b.t. dieren-
welzijn en-
gezondheid 

Opstellen wetge-
ving 

 Aantal specifieke 
bevoegdheden aan 
burgemeester 

Stas heeft aan-
gekondigd moge-
lijkheden op te 
nemen om 
schaalgrootte te 
reguleren 

Beoordelingskader ge-
zondheid en milieu 

beschrijven en verge-
lijken van milieupro-
blemen met veron-
derstelde of bewezen 
gezondheidseffecten 

 Opstellen kader Toepassen bij be-
leidsontwikkeling  

Toepassen bij be-
leidsontwikkeling en 
vergunningverlening 
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