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Betreft: Bezetting boerderij Boxtel
Geacht College,
Gisteren heeft de fractie van Forum voor Democratie geschokt kennisgenomen van de bezetting van
een boerderij in Boxtel door een grote groep activisten. Rond de middag hebben ongeveer 200
activisten het eigendom bezet van een varkenshouder in Boxtel. Deze groep activisten, waarvan het
grootste deel uit het buitenland blijkt te komen, heeft op een bijzonder brutale en asociale manier
bezitgenomen van het eigendom van een Brabantse boer.
De activisten hebben met hun actie verschillende strafbare feiten gepleegd waaronder
huisvredebreuk. Tevens hebben zij een verhoogd risico genomen op het overbrengen van ziektes aan
de varkens door de hygiëne richtlijnen te schenden. Door de actie en de populatie van de activisten
bestaat er een grote kans op het overbrengen van ziektes op de dieren. Bijvoorbeeld het risico op de
in toenemende mate voorkomende Afrikaanse varkenspest en stressklachten bij de varkens. De
activisten gaven aan dat er dode biggen aanwezig waren in de stal. Mogelijke oorzaak hiervan zou
kunnen zijn dat de varkens onnodig aan stress zijn blootgesteld door het rumoer dat de activisten
hebben veroorzaakt en zijn doodgedrukt. Tevens blijft de vraag of de varkens voldoende gevoerd zijn
tijdens de actie.
FvD vindt dat het bevoegde gezag zeer passief handelde ten tijde van de bezetting van de boerderij.
De fractie van FvD is gisteravond op de locatie aanwezig geweest waarbij de politie bevestigde dat zij
op orders wachtten van de burgemeester en Openbaar Ministerie om op te mogen treden.
Deze orders zijn pas rond 22.00 gegeven waarbij de activisten die vrijwillig en op vertoon van hun ID
zonder consequenties de boerderij konden verlaten. Op deze manier geeft de overheid het signaal af
dat strafbare feiten worden gedoogd. FvD vindt dit signaal verkeerd en is van mening dat bij
strafbare feiten altijd gehandhaafd en vervolgd moeten worden.
In dit verband heeft de fractie van FvD de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:
1. Is GS het met FvD eens dat het gedrag van de activisten rondom de actie ontoelaatbaar is en
niet te tolereren valt in onze provincie?
2. De activisten hebben in een verklaring aangegeven vaker dit soort acties te gaan houden.
FvD vindt dat de Brabantse boeren en hun dieren beschermd moeten worden tegen deze
manier van actievoeren. Is GS dit met FvD eens? Zo ja, welke maatregelen gaat GS nemen om
deze acties te voorkomen en/of vroegtijdig de kop in te drukken? Zo nee, waarom niet?

3. Gaat GS in gesprek met de lokale overheid om het handhavend optreden in Boxtel te
evalueren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Is GS van plan om in samenspraak met de
lokale overheid een ‘lessons learned’ op te stellen zodat andere gemeente in Brabant hier
kennis van kunnen nemen?
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