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MOTIE 쐌 Staatssecretaris Bleker gaat in overleg gemeenten en provincies 쐌 ‘Behoud de Parel’ noemt motie hoopvol

Kamer wil ‘bouwstop’ megastallen
door onze verslaggever
HORST/DEN HAAG – De Tweede Kamer wil dat er voorlopig geen
megastallen gebouwd worden.
Eerst moet er een breed maatschappelijk debat worden gevoerd over de nut en noodzaak.

„Boeren en burgers slaan elkaar op
talloze plaatsen in Nederland zowat de koppen in als het gaat om
megastallen. Het is simpelweg voor

alles en iedereen beter om eerst landelijk een gedegen discussie te hebben gevoerd, zodat er een duidelijke definitie komt van wat nu eigenlijk een megastal is en wat hierin
het standpunt van de overheid is”,
verklaart PvdA-Kamerlid Lutsen Jacobi, samen met Marianne Thieme
van de Partij voor de Dieren indiener van de motie voor zo’n ‘bouwstop’. Die werd donderdag in de Kamer aangenomen.
Of zo’n zogeheten moratorium

er ook daadwerkelijk komt, is nog
onduidelijk. Staatssecretaris Henk
Bleker van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, die eerder
al aankondigde dat hij een maatschappelijke discussie wil voeren,
zal moeten zeggen wat hij met de
motie gaat doen. Dat lijkt nog even
te gaan duren. „Hij gaat de motie
bestuderen en daarover in overleg
treden met de desbetreffende provincies en gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor deze ruimtelij-

ke ordeningsvraagstukken”, laat
een woordvoerder van het ministerie desgevraagd weten.
Wethouder Leon Litjens van
Horst aan de Maas, waar plannen
zijn voor een aantal megastallen
volgens de definities van enkele partijen, heeft geen idee wat hij met
het signaal van de Tweede Kamer
moet. „Ik ben benieuwd naar de
reactie van de staatssecretaris. Ben
ook benieuwd of het Rijk de juridische en financiële consequenties

draagt als hij de motie volgt.”
Paul Geurts van stichting ‘Behoud de Parel’ put hoop uit het
Tweede Kamerbesluit. „Dit sluit
aan bij ons burgerinitiatief om in
Horst aan de Maas zo’n bouwstop
af te dwingen. Normaal gesproken
dient de staatssecretaris zo’n motie
gewoonweg uit te voeren. Het is
spannend wat hij ermee gaat doen.
En erg belangrijk. Door een moratorium kunnen er geen onomkeerbare besluiten genomen worden.”

