
Aan: Gedeputeerde staten 

         Postbus 90151 

         5200 MC ’s-Hertogenbosch 

  

Oirschot, 13-04-2017 

  

Betreft: zienswijze Verordening Ruimte 2014, beleidsrijke wijziging 2017 

  

Geacht college, 

  

Er zijn een aantal onderwerpen in de Gewijzigde Verordening Ruimte, zoals die nu 

ter inzage ligt, waar wij als SP Oirschot-de Kempen (actief in Oirschot, Bergeijk, 

Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden) ons ernstig zorgen om maken, we zullen ze 

hieronder benoemen. 

 

Mestverwerking. 

SP Oirschot-de Kempen heeft mestverwerking nooit als een oplossing gezien om 

het mestprobleem en andere problemen binnen de veehouderij op te lossen. Het is 

symptoombestrijding en pakt de kern van het probleem niet aan. 

Wil men de koers volgen naar een gezonde toekomstbestendige veehouderij zal 

men de koers moet volgen van een grondgebonden landbouw wat geen 

mestprobleem meer zal geven, daar er een evenwicht gezocht wordt tussen de 

hoeveelheid geproduceerde mest en de hoeveelheid mineralen die de Brabantse 

gronden nodig hebben om hun vruchtbaarheid te behouden. Met het loslaten van 

het plafond voor mestverwerking geeft uw college de veehouderij weer groen licht 

om meer dieren te gaan houden.  Hetgeen naar ons weten ook de oplossingsrichting 

was die de door u Brabant breed gevoerde mestdialoog had opgeleverd. Hetgeen 

naar ons weten ook de oplossingsrichting was die de door u Brabant breed 

gevoerde mestdialoog had opgeleverd. 

Het is juist een forse krimp in de enorme veestapel die Nederland en Brabant heeft, 

die nodig is om het mestprobleem, en andere vormen van overlast 

(gezondheidsrisico’s, stank, milieuverontreiniging, verkeersonveiligheid, …) op te 

lossen. 

Daarnaast zijn er nog teveel risico’s en gevaren die een mestverwerkingsinstallatie 

met zich mee brengt (denk bijvoorbeeld aan de recente ontruiming van twee dorpen 

in Vlaanderen en de gevallen van overstroomde en/of ‘ontplofte’ installaties). 

 

Staldering: groot, groter, grootst? 
Stalderen kan op korte termijn misschien leiden tot een tijdelijke kleine afname van 

het aantal dieren vanwege het verminderen van de totale oppervlakte aan 

dierenverblijven. Echter volgens de Nieuwsbrief Brabantse Agrofood 2020 van 

april 2017 is de belangrijkste conclusie van het onderzoek gedaan door het bureau 

Connecting Agri&Food dat het aantal melkvee- en varkenshouderijen snel zal 

afnemen. Die bedrijven zullen dan waarschijnlijk nog meer in handen komen van 

enkele grote veehoudende ondernemers die de kleine boeren uit “hun lijden 



verlossen” dankzij de financiële buffers die zijzelf hebben opgebouwd via hun 

meerdere huidige “low-cost locaties”, oude stallen met oude vergunningen dus op 

voorwaarden die niet meer van deze tijd zijn. Fijn dat die oude stallen gaan 

verdwijnen, maar gaat dat werkelijk minder dieren opleveren? Dankzij modernere 

technieken kunnen zij gemakkelijk voldoen aan de huidige nieuwe eisen (gebaseerd 

op theoretische rekenmodellen waarvan de effectiviteit meer en meer twijfels 

oproept) en daardoor in die nieuwe stallen weer grotere aantallen dieren gaan 

houden. Temeer daar de controles door de omgevingsdiensten zwaar te wensen 

over laten. Bedrijven worden van tevoren verwittigd van een aanstaande controle, 

zodat het teveel aan dieren dat gehouden wordt, tijdelijk voor de tijd van de 

controle, elders ondergebracht kan worden, en andere onrechtmatigheden tijdig 

voor beperkte tijd in orde gebracht kunnen worden. Het voorgestelde systeem geeft 

geen enkele zekerheid dat het werkelijk gehouden aantal dieren zal verminderen.  

 

Noodmaatregel 

Daar komt nog bij dat voordat het nieuwe beleid van kracht wordt, er nog veel 

nieuwe vergunningen aangevraagd zullen worden. Door de combinatie vrijgeven 

van de mestverwerkingscapaciteit en het niet per direct afdwingen van een 

standstill gevolgd door een geplande afname van het aantal dieren, zorgt uw college 

misschien voor minder stikstofdepositie dankzij de betere staltechnieken, maar veel 

andere vormen van overlast worden niet beteugeld en zeker ook niet de productie 

van mest.  

Wij vragen dan ook aan het provinciebestuur om een noodmaatregel te nemen in de 

vorm van een voorbereidingsbesluit, waardoor er vanaf juni 2017 voor een periode 

van 1 jaar geen nieuwe aanvragen meer ingediend kunnen worden. Deze maatregel 

ontbreekt nu. Deze periode van 1 jaar geeft de provincie meer tijd om samen met de 

gemeentes tot het juiste flankerende beleid te komen, zodat de nieuwe maatregels 

niet alleen ten goede komen aan de grote jongens maar dat ook de kleinere 

ondernemers die echt duurzaam en vernieuwend bezig zijn, grondgebonden zijn, 

produceren voor de Nederlandse markt, en een goede relatie hebben met hun 

omgeving (mens en natuur), en met hun dieren, een echte toekomst krijgen en geen 

hongerloon: € 23.000,- voor een gezin. Maar in die periode kunnen de 

omgevingsdiensten ook hun controle en handhavingssystemen verder verfijnen 

zodat zij effectief worden, tenminste als de provincie daar opdracht toe geeft.   

 

Kwantiteit vs. Kwaliteit 

Grootschalige veehouderij, vaak geconcentreerd in redelijk dicht bevolkte gebieden 

is niet langer te handhaven, gezien de sector haar toekomst nog steeds blijft zoeken 

in verdere opschaling. Uw maatregelen blokkeren niet de richting van groot, groter 

grootst – integendeel. 

Hoge concentraties mensen, hoge concentraties vee (genetisch identiek) en hoge 

concentraties mest in een relatief klein gebied zijn volgens alle wetenschappelijke 



rapporten die we in de afgelopen tijd hebben gelezen de ideale ingrediënten voor 

een volgende uitbraak van dier-op-mens overdraagbare ziekten. 

Én dit in een omgeving die altijd in de rook van één van de omringende 

industriegebieden ligt, in het land van het meest vervuilde oppervlaktewater en de 

meest vervuilde bodem van Europa, veroorzaakt door de veehouderij. 

Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren dan heeft dat vast en zeker impact op 

Brainport, wat wél onze economische motor is. 

 
SP Oirschot-de Kempen krijgt door deze set aan maatregelen de indruk dat uw 

College met name de economische belangen van de veehouderij laat doorwegen, 

terwijl volgens ons volksgezondheid, veiligheid, een duurzaam milieu en 

dierenwelzijn op de eerste plaats zouden moeten staan. Wij vragen daarom ook aan 

het provinciebestuur om af te stappen van deze ad hoc oplossingen en een beleid te 

maken wat gaat over een toekomstbestendig goed doordacht lange termijn plan 

voor een gezonde veehouderij met oog voor veiligheid, volksgezondheid, milieu en 

dierenwelzijn. 

 

 

SP afdeling Oirschot-de Kempen 

  

 

  

  


