Statenvragen aan het College van GS

Zero euro naar zero-stal
s-Hertogenbosch, 7 februari 2018
Geacht College,
Varke shouder Erik Gee e heeft o rete pla e o ee stal a de toeko st te ou e i het
buitengebied tussen Venhorst en Landhorst. De stal is bedoeld als energieneutraal en emissieloos,
bedacht door Agrifirm en ontworpen door ingenieursbureau Sweco. De bedenker noemt de stal zelfs
reddi g a o ze la d ou e il e ijze dat het erkt . De stal is in theorie ideaal voor mens
en dier ; zo zou er geen zuchtje stank of stof naar buiten komen.
Investering van de ondernemer zelf zou 1,2 miljoen euro zijn. In de stal komen 3000 vleesvarkens.
Voor de resterende 2,6 miljoen euro aan benodigde middelen kijken Swece en regioverband Agrifood
Capital nu gretig naar de provincie.
De fractie van GroenLinks is van mening dat er geen euro aan belastinggeld – laat staan miljoenen –
moet gaan naar een industriële, experimentele grote varkensstal in het met vee-industrie
overbelaste Oost-Brabant en stelt uw college daarom de volgende vragen:
1. Bent u van plan om uit provinciale middelen bij te dragen aan deze stal? Zo ja: hoeveel, uit welke
middelen en met welke onderbouwing?
2. De techniek is nog onbeproefd. Acht u de omvang van 3000 varkens geschikt voor een proefstal?
3. Bij mestverwerking hebben we gezien dat onbeproefde technieken in Brabant tot experimenten
leidden die gevaarlijk waren voor mens en dier. Via deelname aan Agrifood Capital hebt u de
beschikking over dit plan.
 Hoe is de gezondheid en veiligheid van werknemers geborgd? Hoe is het toezicht op
arbeidsomstandigheden in dergelijke proefstallen?
 Hoe is de gezondheid van de dieren geborgd? Hoe is de brandveiligheid geborgd in deze
grote gesloten stal? Is er extra toezicht op diergezondheid en veiligheid in proefstallen?
 Mocht u een financiële bijdrage overwegen, bent u dan van plan om extra toezicht op
veiligheid en gezondheid van mens en dier te eisen/regelen?
4. Hoe is de financiering van deze stal precies opgebouwd volgens het business plan? Is de 1,2
miljoen euro van de ondernemer eigen geld of vreemd vermogen (bijvoorbeeld via de
Rabobank)?
5. Is er een markt verkend voor het vlees dat van deze varkens komt; is er een concept of is het
bulkvlees? Is er contact met potentiële afnemers en (Brabantse) ketenpartners?
6. Is het oerspoor eege o e i dit e ergie- eutrale o ept e zo ja, hoe?
7. Hoe staat de gemeente ten opzicht van dit plan? Zijn gemeenteraad en omwonenden hierin
meegenomen?
8. Hoe past publieke financiering van een dergelijke grote varkensstal in de wens tot eiwittransitie
en meer plantaardige landbouw in Brabant?
9. Past financiering van deze stal in de warme sanering van de veehouderij in Brabant
(regeerakkoord). Zo ja, hoe?
Bij voorbaat hartelijk dank voor de beantwoording
Met vriendelijke groet, namens de fractie van GroenLinks,
Hagar Roijackers

