
Onderwerp: Raadsvraag naar aanleiding van technisch beraad 
Paraplubestemmingsplan Buitengebied, reparatie uitbreiding dierenverblijf

Geacht college,
Tijdens het technisch beraad gisterochtend werd de aanwezige raads- en commissieleden 
verteld dat de reparatie niet alleen van invloed kan zijn op de procedure Rooije Hoefsedijk 41 
maar ook voor 7 andere lopende aanvragen.
Ik heb hierover op 2-8-2021 al vragen gesteld. (2021-121)   
In het op 7-9-2021 ontvangen antwoord op vraag 5 worden 5 zaken gemeld. 

Nieuwe vragen:
1) Wat zijn de andere, niet eerder genoemde, locaties?

Reactie:
Deze locaties zijn er niet. Het aantal van 7 berust op een vergissing. Momenteel is er nog 
maar sprake van 4 locaties waar een aanvraag is ingediend die ziet op een bouwplan die 
kan worden vergund met artikel 4.3.3 en/of 4.3.5. Dit komt omdat op het eerder genoemde 
bouwplan Paradijs 14 te Elsendorp de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing 
is (vanwege de bouwhoogte).

2) Ik verzoek voor alle 7 locaties een korte beschrijving te geven van de huidige 
situatie en de gewenste/aangevraagde situatie (dus meer of minder bebouwing, 
meer of minder vee, ander vee, andere bestemmingen etc.).

Reactie:
Zoals hierboven aangegeven gaat het nog maar om 4 locaties. Namelijk:

Reijseweg 35 De Mortel Pluimveebedrijf Graat B.V.:
Vervangen van een pluimveestal, het bouwen van een nieuwe pluimveestal, het aanpassen 
van een rundveestal en het uitbreiden van dieraantallen
Meer bebouwing door middel van stalderen sloop andere locaties, meer pluimvee, meer m² 
bebouwing stal en bestemming blijft hetzelfde. Zowel 4.3.2., 4.3.3. als 4.3.5.

Dr. de Quayweg 16 De Mortel Nick de Rooij:
bouwen van een kalverenstal
De initiatiefnemer is voornemens om de twee huidige stallen op zijn bedrijf te slopen en hier 
één nieuwe stal voor terug te plaatsen. In deze stal worden 800 vleeskalveren gehuisvest. 
De nieuwe stal betreft een uitbreiding van dieroppervlakte en dieren.
Meer bebouwing door middel van stalderen sloop andere locatie, uitbreiding van 
dieroppervlakte, meer m² bebouwing en bestemming blijft hetzelfde. Zowel 4.3.2., 4.3.3. als 
4.3.5. 

Klotterpeellaan 3 en 4 A. H. van den Boom Agrarisch Bedrijf B.V.:
De initiatiefnemer is van plan om aan de voorzijde de stal uit te breiden op nummer 3. Meer 
bebouwing door middel van stalderen sloop andere locatie, meer fokvarkens en meer m² 
bebouwing stal. Dezelfde bestemming. Zowel 4.3.2., 4.3.3. als 4.3.5.

Keizersven 6 G. van Deurzen V.O.F.:
oprichten van een varkensstal en wijzigen van de inrichting
In het voornemen worden alle bestaande varkensstallen gesloopt en wordt er 1 nieuwe 
varkensstal opgericht. De oppervlakte bebouwing neemt niet toe ten opzichte van de 
vergunde situatie. Ander vee, nu alleen vleesvarkens dat worden vleesvarkens, speenbiggen 



en zoogkoeien. Bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt dit aspect inhoudelijk nog 
beoordeeld. Zowel artikel 4.3.3. als 4.3.5.1 

1 Aanvraag wordt aangepast geen sprake is meer is van uitbreiding dierenverblijf. Dan 4.3.3. en 4.3.5.. niet meer van 
toepassing voor dit bouwplan.


