
De Dialoog en de Verordening ruimte
Gesprek met omgeving als verplicht onderdeel planvorming 

Brabant streeft naar Zorgvuldige Veehouderij in 2020. Ondernemers produceren in 
harmonie met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn, 
milieu en de omgeving. Brabant kiest vol overtuiging voor kwaliteit. Met internationale  
uitstraling. Het label ‘Brabantse kwaliteit’ maakt bedrijfseconomisch gezonde marges 
mogelijk. Alle spelers in de keten werken in Brabant krachtig samen om deze unieke  
positie te bereiken en te handhaven. De provincie stimuleert deze ontwikkeling naar 
Brabantse topkwaliteit en draagt vanuit haar eigen verantwoordelijkheid een steentje bij.

Nieuwe Verordening ruimte: dialoog verplicht!
Provinciale Staten hebben op 7 februari 2014 de Verordening ruimte 2014 vastgesteld, op 19 maart 2014 treedt deze in werking.  
In de Verordening ruimte staan regels waarmee een gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. 
Ten opzichte van de Verordening ruimte 2012 omvat de Verordening ruimte 2014 diverse wijzigingen. Onder andere de verplichting 
van De dialoog.

Deze ontwikkeling past bij de transitie naar een Zorgvuldige Veehouderij. De dialoog verplicht de veehouder om zijn omgeving  
te betrekken bij het opstellen van zijn plannen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het is een belangrijke stap om de relatie 
veehouder – omgeving te herstellen of verbeteren. Direct contact leidt mogelijk tot betere plannen maar in ieder geval tot meer 
begrip voor elkaars standpunten. 

Invulling Dialoog
De Dialoog kent geen vaste of verplichte vorm maar er zijn wel enkele belangrijke aandachtspunten:
1. De Veehouder neemt het initiatief tot deze dialoog
2. De dialoog met de omgeving vindt vroeg in het proces van ontwikkeling plaats
3. De Veehouder maakt duidelijk wat zijn plannen zijn 
4. Wat zijn de wensen en behoeften van de omgeving? De Veehouder mag ook verwachten dat anderen naar zijn wensen luisteren
5. De Veehouder bekijkt in hoeverre het mogelijk is wensen vanuit zijn omgeving in de plannen te verwerken

Gesprekken met de omgeving worden door de veehouder vastgelegd in een verslag. In de contacten met de gemeente over de 
plannen voor uitbreiding maakt de Veehouder duidelijk hoe hij de dialoog heeft ingericht en of hij de resultaten in zijn plan  
heeft kunnen verwerken. 


