Peelgroepen: bouwstop is eerste stap
Provinciale Staten hebben 20 september een (tijdelijke) bouwstop ingesteld voor de intensieve
veehouderij in Brabant. De gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peelregio vinden dat een
verstandig besluit. De intensieve veehouderij veroorzaakt al decennia ernstige overlast voor milieu en
leefomgeving. Volgens het CBS nam de varkensstapel de afgelopen 10 jaar in de Peelregio toe met
22 procent. De politiek begint in te zien dat het zo niet verder kan en hebben om die reden een
bouwstop afgekondigd.

De Peelgroepen hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op maatregelen om verdere
uitbreiding van de veestapel te voorkomen. Tegen beter weten in werd dat pleidooi telkens weer
genegeerd. Het idee was dat er met de sector afspraken gemaakt zouden kunnen worden. Dit
voorjaar kwamen provincie, boerenbond ZLTO, BMF, Megastallen-Nee en andere partijen tijdens het
Ruwenberg Akkoord in Sint Michielsgestel overeen dat er terughoudend met vergunningaanvragen
voor stallen zou worden omgegaan. Dit in afwachting van nieuw beleid van de provincie om de
problemen van de veehouderij te beteugelen. De achterban van de ZLTO trok zich daar niets van aan
en diende in het eerste kwartaal nog snel 505 aanvragen in voor nieuwe of uitbreiding van veestallen.
De meeste aanvragen waren afkomstig uit de nu al overbelaste Peelregio (253 aanvragen ofwel 46
procent). Dat was aanleiding voor de Peelgroepen om Provinciale Staten nogmaals te verzoeken een
bouwstop af te kondigen. Een oproep die eindelijk door de politiek is opgepakt.

Het protest van de ZLTO (achterban) tegen de bouwstop is zacht uitgedrukt nogal vreemd. Kennelijk
is de ZLTO de eerder gemaakte afspraken tijdens het Brabant Beraad alweer vergeten. Door snel een
groot aantal vergunningen in te dienen, probeert de sector een vrijbrief voor zichzelf te scheppen om
op oude voet te blijven produceren en vervuilen. Die handelwijze en houding wekt weinig vertrouwen.
Nu er iets van de veesector wordt verwacht, geeft de ZLTO niet thuis.

Politici en bestuurders in Brabant zijn nu aan zet om tijdens de bouwstop te komen tot een adequate
uitwerking, invulling en handhaving van de ruimte die de intensieve veehouderij in Brabant in de
toekomst nog mag krijgen. De afspraken in het Ruwenberg Akkoord zijn leidend: “Voor overbelaste
situaties zoals de Peel moet de overbelasting verminderen voor alle aspecten die met de veehouderij
samenhangen.” Dat wordt nog een stevige uitdaging.

Uit de stukken blijkt dat de provincie vooral denkt aan het creëren van nieuwe ontwikkelruimte voor de
veesector. De Peelgroepen vragen zich af waar de transitie van ‘bulkproductie’ naar ‘verantwoorde’
veehouderij precies vandaan moet komen als de focus blijft liggen op groei en uitbreiding van de
sector? Die ruimte is er eenvoudig weg niet. De Peelgroepen vinden dat de draagkracht van
leefomgeving en milieu voorop dient te staan. Tot die tijd blijft een bouwstop hard nodig. Brabant
leefbaar. Minder beesten!
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