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Onderwerp

Uitbreiding Varkenshouder Peelweg Zeeland
Datum

12 januari 2021
Ons kenmerk

Geachte heer de Kort,

C2274338/4813177
Uw kenmerk

-

Bij brief van 21 december 2020, ingekomen op 21 december 2020, heeft u
namens de PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

A.F. (Arie) Meulepas
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(06) 27 74 50 53
Email

1. Met welke reden / onder welk beleid heeft de provincie deze grond destijds
verworven?

ameulepas@brabant.nl

Antwoord: Deze grond is destijds aangekocht in het kader van het te
ontwikkelen LOG (Landbouw Ontwikkelings Gebied) Graspeel. Dit was een van
de aangewezen LOG’s ten tijde van de aanpak ‘Reconstructie Zandgronden’.
Het was het eerste gebied waar de provincie actief gronden en locaties heeft
verworven om de uitvoering van het reconstructiebeleid snel tot stand te
brengen. Dat beleid was -onder meer- gericht op het tot stand brengen van een
zonering (‘extensiveringsgebieden’, ‘verwevingsgebieden’ en ‘landbouw
ontwikkelingsgebieden’). In het gebied van LOG Graspeel is -onder anderehiervoor het bedrijf van Melis aangekocht. Onderdeel hiervan was het
onderhavige perceel. Een en ander is vastgelegd in Statenvoorstel 58/08 en is
besproken en vastgesteld op 12 december 2008 in uw Staten.

-

2. Is het doel van de verwerving van de grond destijds geweest om duurzame
gebiedsontwikkeling mogelijk te maken? En indien dat het geval is hoe rijmt u
dat dan met het verkopen aan een varkenshouder om een grote uitbreiding met
maar liefst 3000 varkens mogelijk te maken waardoor geur en fijnstof emissies
toenemen in dit toch al overbelaste gebied?
Antwoord: Eén van de opgaven van de beoogde duurzame ontwikkeling in het
kader van de aanpak Reconstructie Zandgronden was de zogenoemde
‘afwaartse beweging’ die hiermee mogelijk werd gemaakt: Intensieve
veehouderij-bedrijven dicht bij kwetsbare natuurgebieden en dicht bij

Bijlage(n)

woonkernen waren beoogd te verplaatsen. Daartoe zijn ontwikkellocaties en
nieuw-vestigingslocaties in het LOG opgenomen. In het onderliggende
Ontwikkelplan LOG Graspeel is de gehele locatie van Hermens, alsmede het
onderhavige perceel, aangeduid als ontwikkellocatie en in dat kader zijn ook de
afspraken met betreffende varkenshouder gemaakt.
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3. U doet voorkomen alsof dit per saldo een verbetering betreft doordat de boer
elders in de regio varkensrechten moet verwerven. Indien u de gronden echter
ooit heeft aangekocht om een duurzame gebiedsontwikkeling mogelijk te maken
dient u een verbetering te borgen binnen het urgentiegebied/ het gebied
waarvoor het bestemmingsplan is opgesteld. Is onze aanname hierin correct?
Dient de verbetering binnen het urgentiegebied/ het gebied waarvoor het
bestemmingsplan is opgesteld plaats te vinden en zo nee hoe onderbouwt u dat
dat niet nodig is?
Antwoord: Uw aanname is niet correct. Deze grond is aangekocht in het kader
van de eerder beoogde ontwikkeling van een LOG, zoals hierboven
omschreven. Dit speelde in 2008. Die doelstellingen waren anders dan de door
u bedoelde ‘urgentie-aanpak’. Daar lagen de doelstellingen op het vlak van het
oplossen van conflictsituaties tussen veehouders en hun omgeving. Die urgentieaanpak speelde in een latere periode, rond 2014. Zie ook de uitleg bij vraag 2.

4. De PvdA vindt het strijdig met een belangrijke waarde van de omgevingsvisie
dat dit gebied meer emissies te verwerken krijgt door uw beslissing terwijl het
streven moet zijn naar steeds beter. Hoe rijmt u uw beslissing met deze waarde
van de omgevingsvisie? En indien u dat niet kan rijmen wat is dan voor u de
waarde van deze waarde uit de omgevingsvisie en hoe past u die dan toe?
Antwoord: Het college handelt in lijn met de opgave vanuit de Omgevingsvisie
om emissies vanuit de veehouderij te laten dalen. We streven daarbij naar
steeds beter. Zowel ons beleid in het kader van de IOV, alsook de inzet op
nieuwe innovatieve stalsystemen is daarop gericht. Maar ook landelijke
regelingen zoals de Regeling Beëindiging Varkenshouderij dragen daaraan bij.
Ook in dit geval worden door de ondernemer emissie-arme stallen toegepast,
zodat de ammoniak-emissie afneemt.

5. U geeft aan dat u vindt dat u het niet verkopen niet vindt passen bij het besluit
van de rechter. Zegt u daarmee eigenlijk dat u vindt dat u moet verkopen ook al
druist dat in tegen uw eigen beleid en niet pas nadat u heeft zeker gesteld dat
dit gebied (en dus niet de regio) erop vooruitgaat? Temeer daar u zelf ook
aangeeft dat de gebiedsdialoog niet geslaagd is? En zo nee waarom niet?
Antwoord: Nee, zoals hierboven aangegeven is deze grond niet in het kader
van de ‘urgentie-aanpak’ aangekocht, maar in het kader van een eerdere
aanpak gericht op de ontwikkeling van een LOG. Het gegeven dat de
‘urgentie-aanpak’ niet succesvol is geweest voor deze locatie heeft geen invloed
op oudere afspraken voortkomend uit de aanpak LOG.
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,
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A.F. Meulepas,
programmamanager Landbouw en Voedsel
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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