
Stichting VROM? 

Tonnendijk 174 

7681 BT VROOMSHOOP 


Onderwerp: verkenning alternatieven "Waterrijk" Almelo. 

Geachte heer Bouma en Veldhuis, Datum 

18.03.2014 

Luttenbergstraat 2 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 499 88 99 

Fax 038 425 48 88 

overijssel.nl 

postbus@overijssel.nl 

KvK 51048329 

!BAN NL45RAB00397341121 

Inlichtingen bij 

dhr. B. Beukema 

telefoon 038 499 80 93 

B.Beukema@overijssel.nl 

In uw brief van 9 februari 2014 spreekt u uw zorgen uit over de mogelijke nieuwvestiging van Kenmerk 

intensieve veehouderij (agropark) op de voormalige woningbouwlocatie 'Waterrijk' in de 2014/0064391 
gemeente Almelo en stelt u hierover een aantal vragen. Pagina 

1 
De verkenning van een eventueel agropark in de gemeente Almelo maakte deel uit de 
gemeentelijke zoektocht naar een nieuwe invulling van het gebied 'Waterrijk'. Omdat plannen

Uw brief 

voor een eventueel agropark niet in een ruimtelijke ordeningsprocedure zijn gebracht, is de 09.02.2014 
provincie niet formeel aan zet of betrokken geweest. Ondertussen heeft de gemeenteraad van Uw kenmerk 

Almelo zich uitgesproken tegen de ontwikkeling van een agropark en zal er dus ook geen RO
procedure en provincia Ie betrokkenheid volgen. 
Tijdens de Statenvergadering van 19 februari jongstleden hebben wij aangegeven dat de 
mogelijke ontwikkeling van een agropark op de locatie "Waterrijk" in gemeente Almelo op dit 
moment niet past binnen het ruimtelijk beleid van de provincie. 
Provincia Ie Staten hebben in dezelfde vergadering een motie aangenomen die uitspreekt dat 
de provincie geen middelen beschikbaar stelt voor, of medewerking verleent aan, het 
ontwikkelen, begeleiden of uitvoeren van plannen voor bedrijven die buiten de eerder door 
Provinciale Staten geformuleerde kaders vallen, anders dan voor activiteiten die tot de 
wettelijke taken van de provincie behoren. Deze kaders betreffen onder andere de 
wenselijkheid grenzen te stellen aan de omvang van IV-bedrijven tot de omvang van 
familiebedrijven en als provincie geen onderzoek uit te voeren naar de toepasbaarheid van het 
concept Agroparken. 
Dit betekent de facto dat er in Overijssel op grond van het huidige beleid geen ruimte is voor 
de ontwikkeling van agroparken. 
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Gezien de strijdigheid van ontwikkeling van een agropark op de locatie "Waterrijk" met het 
provinciaal beleid en de uitspraak van Provincia Ie Staten over agroparken in den brede, zijn 
ons inziens uw vragen daarmee beantwoord, dan wei niet meer aan de orde. 

Gedeputeerde staten van Overijssel, 

voorzitter, 

secretaris, . 

Datum 

18.03.2014 

Kenmerk 

2014/0064391 
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Wilt u in uw correspondentie met de provincie Overijssel: 
• een onderwerp per brief hanteren; 
• het in deze brief opgenomen kenmerk vermelden. 
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