Betreft: Schriftelijke vragen dierenpensions

Tilburg, 22 maart 2015

Geacht college,
In het verleden heeft u een reactieve aanwijzing gegeven ten aanzien van het dierenpension aan de
Kruishoeveweg te Vught. Onze fractie had naar aanleiding daarvan schriftelijke vragen gesteld. Inmiddels is
er ook een reactieve aanwijzing gegeven tegen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid’ van de gemeente
Breda. Ook hier is o.a. een dierenpension voorwerp van discussie. In beide gevallen gaat het om een
dierenpension in de groenblauwe mantel. Voorgaande leidt tot de volgende vragen:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Klopt het dat een bedrijfsmatig dierenpension onder alle omstandigheden als een agrarisch verwant
bedrijf is aan te merken? Zo nee, kunt u dit nader toelichten?
Klopt het dat het dat het voor de toepassing van de VR niet uitmaakt of een dierenpension als
hoofdfunctie of als nevenfunctie bij een ander bedrijf? Zo nee, kunt u dit nader toelichten?
Waarom is in tegenstelling tot Vught en zoals u stelt in de beantwoording van onze schriftelijke vragen
in de casus Breda niet specifiek ingegaan op het feit dat een agrarisch verwant bedrijf als categorie 3 is
aan te merken en daarmee niet in de groenblauwe mantel past? Vindt u dat u dit, met het oog op de
bepalingen uit de VR, beter in het besluit had moeten motiveren?
Zijn er locatiespecifieke omstandigheden of andere factoren aanwezig die het rechtvaardigen waarom u
in de aanwijzing m.b.t. Buitengebied Zuid er aan voorbij bent gegaan dat een dierenpension categorie 3
is?
Hoe rijmen GS het standpunt dat een dierenpension als niet agrarisch bedrijf kan worden beschouwd in
categorie 2 terwijl dat standpunt in de kwestie Vught niet is opgenomen en de Raad van State dat
standpunt heeft geaccepteerd?
De definitie van milieucategorie uit de VR verwijst naar een andere publicatie. Wat is nu de letterlijke
definitie die gehanteerd wordt en waar is dit exact te vinden in de bedoelde publicatie van het VNG?
Vindt u dat de definitie van milieucategorie uit de VR voldoende juridische flexibiliteit bevat om
afhankelijk van specifieke factoren een categorieindeling naar beneden bij te stellen? Dit n.a.v. uw
eerdere antwoorden op onze vragen m.b.t. Dierenpension Vught. Zo ja kunt u dit nader motiveren?

Wij vernemen graag uw reactie.
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