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Aan Provinciale Staten 

 
 
 
Datum : 18 juni 2020 
Documentnr. : 2020-056486/25/A.3.4 
Dossiernummer  : K2098 
Behandeld door : A. Havinga 
Telefoonnr. : (050) 316 4789 
Antwoord op : De rondvraag van 8 juni 2020 
Bijlage :  

Onderwerp : Rondvraag en mededelingen van GS 
 
 
Geachte dames en heren, 
 

Rondvraag 
 
De Partij voor de Dieren heeft in de rondvraag van 8 juni 2020 vragen gesteld over uitbreiding melkveehouderij 
Tinallinge: een uitbreiding van 675 naar 924 dieren. Hierbij beantwoorden wij de gestelde vragen.  

1. Is voor deze uitbreiding toestemming van de provincie nodig c.q. is er nieuwe vergunning Wnb 
vereist? Is er sprake van extra stikstofuitstoot? 

Er is vergunning Wnb aangevraagd voor deze uitbreiding op 5 februari 2020. De vergunning kan worden 
verleend en is in concept gereed. Echter, de aanvrager heeft aangegeven de aanvraag te willen aanpassen, 
omdat men een emissiearmer systeem dan nu aangevraagd wil realiseren. Is er sprake van extra 
stikstofuitstoot? De beoogde emissie bedraagt: 6.423,00kg. Als referentie geld de op 14 april 2016 Wnb-
vergunde situatie met een emissie van 6.804,50 kg. De emissie neemt dus af met 381,5 kg. 
 

2. Wat is de zienswijze van het College op deze uitbreiding qua aantasting van het landschap en 
leefomgeving van de inwoners van Tinallinge? 

Het gaat bij deze zaak om een bestaand agrarisch bedrijf, en niet -zoals de vraag veronderstelt- een uitbreiding 
van het agrarisch bouwperceel. Het vergroten van een stal op dit bedrijf past binnen het bestaande agrarische 
bouwblok van maximaal 2 hectare en past binnen het bestemmingsplan van de gemeente Het Hoogeland. De 
gemeente heeft in dit soort gevallen de bevoegdheid met betrekking tot de landschappelijke inpassing. De 
gemeente heeft beoordeeld dat de ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is.  
 

3. Past deze uitbreiding volgens het College binnen het streven naar natuurinclusieve landbouw? 
M.a.w. passen megastallen wel in dat toekomstbeeld, en hoe wenselijk is het om nu nog allerlei 
grote uitbreidingen toe te staan? 
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Natuurinclusieve en/of biologische landbouw zijn manieren om invulling te geven aan een duurzame 
bedrijfsvoering die niet direct gebonden zijn aan de omvang van een bedrijf. Zowel kleine als grote bedrijven 
kunnen 'omschakelen' naar deze vorm(en) van landbouw, iets wat in de praktijk ook al gebeurt.  

 
4. Gaat het hier om dieren die permanent op stal gehouden worden of wordt aan alle dieren 

weidegang gegeven? 

Vergunning is aangevraagd voor 639 stuks melkvee dat niet wordt beweid, althans dat blijkt niet uit de 
aanvraag, of de bijbehorende AERIUS verschilberekening 
 

5. Er is (opeens) sprake van aanleg van een nieuwe verbindingsweg voor aan- en afvoer mest, 
voer, melk etc. Is aanleg van deze weg een voorwaarde of kan ondernemer hier toch van af zien? 

Voor het verlenen van een Wnb vergunning is dat geen voorwaarde. 

Mededelingen van GS 
 
In de Statenvergadering van 10 juni jl. is n.a.v. de motie kerntakenonderzoek aan ons de vraag gesteld of in het 
verleden een vergelijkingsonderzoek tussen provincies is gedaan naar de omvang van de ambtelijke organisatie 
en de provinciale kerntaken. Wij hebben hierover  navraag gedaan bij het IPO. Het IPO heeft aangegeven, dat 
zo'n onderzoek niet is gedaan. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 

   , voorzitter.

  , secretaris. 
 
 


