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BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 

1. Onderwerp: 
Plussenbeleid, beleidskader voor duurzame ontwikkeling niet-grondgebonden 

veehouderijen. 

2. Voor welke raadscyclus 
Mei 2022 

3. Agenderen voor 
☐ Op raads-info-bijeenkomst  

☒ Raadscommissie: FL 

☒ Raadsvergadering 

☐ Werkbijeenkomst 

4. Welke behandeling 

wordt gevraagd 

☐ Technische toelichting  

☐ Open gesprek 

☐ Informatieve beraadslaging (beeldvorming) 

☐ Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) 

☒ Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

☐ Besluitvorming 

5. Bij behandeling 

verwacht u behoefte aan 

☒ Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp) 

☐ Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp) 

6. Bij behandeling raads-

info-bijeenkomst is er 

behoefte aan 

☒ Inleiding door portefeuillehouder (Ben Hiddinga) 

☐ Inleiding door ambtenaar 

☐ Inleiding door externe adviseur 

☐ Inleiding door externe partner 

☐ Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners 

7. Inschatting hoeveel tijd 

nodig is voor 

behandeling 

✓ Half uur 

8. Toelichting 
In maart 2017 is het Gelders Plussenbeleid in werking getreden via de provinciale 

Omgevingsverordening. Het Plussenbeleid is een stimuleringskader voor 

gemeenten en initiatiefnemers om bestaande niet-grondgebonden veehouderijen 

duurzaam te ontwikkelen. Hiervoor dient een veehouder aanvullende 

maatregelen te treffen op het gebied van dierenwelzijn, ruimtelijke kwaliteit en/of 

milieu. In dialoog met de omgeving kiest de initiatiefnemer zijn plusmaatregelen.  

Met het vaststellen van de beleidsregel ‘Plussenbeleid Oude IJsselstreek’ geeft 

de gemeente invulling aan een verplichting vanuit de Omgevingsverordening.   

Vóór 1 januari 2027 moet het plussenbeleid planologisch zijn vertaald naar het 

bestemmingsplan/omgevingsplan. Tot aan de nieuwe integrale herziening kan 

gebruik worden gemaakt van bestaande regels i.c.m. deze beleidsregel als kader 

voor een partiele herziening van het bestemmings- of omgevingsplan. 

9. Samenvatting voor de 

hoofdpunten voor 

beraadslaging resp. 

besluitvorming 

De gemeenteraad stelt de beleidsregel “Plussenbeleid Oude IJsselstreek” vast. 

De ontwerpbeleidsregel heeft zes weken ter inzage gelegen. De twee ingediende 

zienswijzen geven geen aanleiding voor het maken van ambtshalve wijzigingen. 
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10. Eerder genomen 

besluiten of eerder 

besproken stukken 

 

Geen 

11. Algemeen te ontsluiten 

stukken via website en 

RaadsApp 

• Raadsvoorstel en besluit 

• Raadsbegeleidingsblad 

• Beleidsregel Plussenbeleid gemeente Oude IJsselstreek 

• ‘Nota Zienswijzen’ (geanonimiseerde versie) 

• Publicatietekst 

• Consultatienota 
 

12. Achterliggende stukken, 

te ontsluiten via interne 

deel RaadsApp 

• ‘Nota Zienswijzen’ (niet-geanonimiseerde versie) 

13. Geheime stukken, 

ingevolge WOB alleen 

ter inzage op de 

raadsgriffie 

 

14. Welke burgers, 

bedrijven, organisaties 

krijgen bericht van 

raadsbehandeling door 

de behandeld ambtenaar 

en met welk doel? 

• Indieners zienswijzen worden geïnformeerd 

• Stakeholders consultatienota worden geïnformeerd en krijgen de 

mogelijkheid tot inspreken. 

 

15. Portefeuillehouder 
Ben Hiddinga 

16. Programmamanager 
Andre Putker 

17. Behandeld ambtenaar, 

beschikbaar voor 

informatie vooraf 

Paul Hartskeerl 

p.hartskeerl@oude-ijsselstreek.nl 

+31(0)643410338 

18. Opmerkingen voorzitter 

raadscommissie 

 

19. Opmerkingen 

agendacommissie 

 

20. Opmerkingen 

raadsgriffie 

Er zijn twee zienswijzen ingediend. Voor de indieners is het niet mogelijk om 

tijdens de raadscommissie in te spreken, aangezien ze hun bedenkingen tegen 

het ontwerp Plussenbeleid kenbaar hebben gemaakt middels hun zienswijze. 

Commissieleden kunnen wel van te voren aangeven of zij naar aanleiding van de 

zienswijze een vraag hebben aan de indiener. Dit maakt u kenbaar aan de griffie. 

De griffie nodigt de indiener van de zienswijze daarna uit om de vraag in de 

raadscommissie te beantwoorden. 
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