Statenvragen aan het College van GS

Subsidie megastal De Rips
’s-Hertogenbosch, 8 februari 2018
Geacht College,
In De Rips, gemeente Gemert-Bakel, wordt aan de Jodenpeeldreef 9, mogelijk met tonnen subsidie
van de provincie, een varkenshouderij 1.400 meter verplaatst in (het voormalige) LOG De Rips na
protest van omwonenden. Daarbij wordt een al jaren lege vergunning geactiveerd en worden 10.000
vleesvarkens toegevoegd aan de enorme veestapel in Oost-Brabant. In LOG De Rips, op korte afstand
van het dorp, zijn nu reeds circa 60.000 vleesvarkens gehuisvest, naast 7.500 zeugen, 20.000 biggen,
ruim 9.000 runderen, 1.500 geiten en 42.000 nertsen. De gemeten ammoniakuitstoot
(jaargemiddelde concentraties ammoniak) in De Rips (meetstation Klotterpeellaan) neemt de laatste
jaren toe; de overschrijding van de depositie op de nabij gelegen N2000-gebieden (De Bult,
Mariapeel en Deurnese Peel) zal met deze uitbreiding verder toenemen. De noodzakelijke afname
van de stikstofdepositie is daarmee ver weg. De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen:
1. De stallen op Jodenpeeldreef 9 staan al jaren leeg en de vergunning is eerder van Rijkswege
ingetrokken. Toch heeft de ondernemer blijkbaar nog steeds een vergunning voor het houden
van 9.000 mestvarkens. Waarom is deze vergunning niet ingetrokken door de gemeente? U hebt
betrokkenheid bij deze casus; hebt u aangedrongen bij de gemeente op het intrekken van deze
vergunning? Zo ja, waarom is dat niet gelukt en zo nee, waarom niet?
2. Op Jodenpeeldreef 2a, de initieel beoogde nieuwbouwlocatie, staat eveneens al jaren een bedrijf
leeg. Wat is de precieze provinciale (mogelijk) bijdrage aan deze stal/verplaatsing en uit welk
budget komt dit? Waarom is er voor gekozen om geld uit te betalen aan deze ondernemer voor
het verplaatsen naar nr. 9 en niet voor bijvoorbeeld uitkoop van de naastgelegen burgerwoning?
3. Wat is uw onderbouwing voor deze forse provinciale bijdrage aan de verplaatsing en activering
van een nieuwe megastal in de vee-overbelaste Peel?
4. Klopt het dat het een verplaatsing betreft binnen eenzelfde urgentiegebied? Geldt voor deze
verplaatsing de stalderingsregeling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is deze ingevuld?
5. Klopt het dat de provincie enkele jaren geleden heeft bijgedragen aan verplaatsing van een groot
vleesvarkenbedrijf op korte afstand van deze stal, ook aan de Jodenpeeldreef (nr.5)? Klopt het
dat uit de milieueffectrapportage destijds niet duidelijk werd wat het effect was van de
stikstofuitstoot op de Natura-2000-gebieden?
6. Klopt het dat de gemeten ammoniakuitstoot in De Rips stijgt? Zijn de afzonderlijke en
cumulatieve effecten van de stikstofuitstoot van de veehouderijen aan de Jodenpeeldreef
inmiddels in beeld en controleerbaar? Is er stikstofruimte voor de nieuwe varkenshouderij aan
de Jodenpeeldreef 9?
7. Door verplaatsing van het bedrijf zou de geuroverlast fors minder worden het fijnstof worden
gereduceerd met 40 procent. Ten opzichte van welke uitgangssituatie? Hoe controleert u of deze
afname daadwerkelijk plaatsvindt?
8. Vindt u verdere toename van de enorme veedichtheid en mix van dieren op zeer korte afstand
van de woonkern De Rips verantwoord, terwijl er al jaren aanhoudende klachten zijn van
inwoners over de structurele stankoverlast?
Bij voorbaat hartelijk dank voor de beantwoording
Met vriendelijke groet, namens de fractie van GroenLinks,
Hagar Roijackers

