
SP stelt vragen over varkenshouderij 
 

Als SP afdeling Oirschot / De Kempen maken we ons ernstig zorgen over twee actuele ontwikkelingen 
in de varkenshouderij. Vanuit de rijksoverheid is een warme sanering van de varkenshouderij 
aangekondigd. Doen de Kempengemeenten genoeg om daar goed op in te spelen zodat de ergste 
overlast nu eindelijk wordt aangepakt? Ook is er veel te doen rondom het uiterst slecht functioneren 
van luchtwassers in de varkenshouderij. Ook hier is de vraag wat de zij daarmee gaan doen? 
Als SP afdeling hebben we in een brief vragen daarover voorgelegd aan de 5 Kempen-gemeenten. 
Inmiddels hebben we van alle 5 gemeenten een reactie ontvangen. 
 
Bergeijk houdt de boot zo veel mogelijk af. De verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij het Rijk, en 
de verantwoordelijkheid van de gemeente is gedelegeerd. “We houden ons aan de regeling”, aldus 
de gemeente Bergeijk.  
Vanuit Bladel kregen we al heel snel een reactie. Twee maanden later kregen we vanuit Eersel, 
Oirschot en Reusel-de Mierden een gezamenlijke reactie, die letterlijk hetzelfde was als de reactie uit 
Bladel. Frans van Hoof (oud-wethouder SP Oirschot) licht dit toe: “De reacties van deze vier zijn 
hetzelfde; Bladel reageert apart omdat zij hun agrarisch beleid nog niet hebben ondergebracht bij de 
gemeenschappelijke VTH-afdeling van de Kempen, maar zij hebben wel ‘elkaars’ antwoorden 
gebruikt”. Het blijft natuurlijk wel opvallend dat men daar dan twee maanden voor nodig heeft. 
Wat betreft de warme sanering zijn de 4 Kempengemeenten ook wat afwachtend in hun antwoord: 
dit gaat om een regeling van de Rijksoverheid, we wachten af, we hebben ons beleid al aangescherpt, 
we zijn al in gesprek met de stoppende probleem-boeren, ook geven zij aan zelf via verschillende 
kanalen (zoals VNG en omgevingsdienst) al mee te praten bij de invulling van de saneringsregeling. 
Dat laatste wordt overigens ook door een  andere, betrouwbare bron bevestigd. En dat is goed! 
 
Ook voor wat betreft de luchtwassers leggen  de 4 Kempengemeenten de verantwoordelijkheid neer 
bij de Rijksoverheid: verschillende meetmethoden, verkeerde normen vastgesteld voor combi-
luchtwassers. Ze gaan niet in op problemen bij de controle en het toezicht op het presteren van de 
luchtwassers. En dat is toch echt de taak van de gemeente! 
 
Zo draaien we in een kringetje rond: de rijksoverheid kiest ervoor om geen certificering in te stellen 
want dat komt de marktwerking ten goede. Daardoor komen er vast betere luchtwassers, is de 
gedachte. De varkensboeren zijn ook niet dom: zij kopen de goedkoopste luchtwassers. Of die ook 
goed werken is niet voor alle boeren de grootste zorg. De gemeenten moeten de werking 
controleren maar dat kunnen zij in de praktijk technisch niet uitvoeren. Uiteindelijk wijst iedereen 
naar iedereen, en omwonenden zitten nog steeds in de stank. 
De conclusie dat marktwerking misschien toch niet het winnende idee is om goede luchtwassers te 
krijgen? Dat is blijkbaar nog een brug te ver in 2018. Maar dan is het wel van belang dat gemeente en 
provincie stevig aan de bel trekken! 
Als afdeling blijven we dit volgen. Ook zullen we de reacties doorspelen naar de SP fractie in de 
provincie Noord-Brabant. 
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