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Provincie blij met varkensflats
䢇 Grootschalige bedrijven volgens GS goed voor milieu en dierenwelzijn
Van onze verslaggever

M AASTRICHT /H ORST 䡵De bouw
van varkenshouderijen met
meer dan vijfduizend dieren is helemaal niet slecht
voor de beesten zelf en het
milieu. Sterker nog, door
de komst van zogeheten
‘varkensflats’ krijgen de
dieren het alleen maar beter, en gaat ook het milieu
er op vooruit.
Dat stellen Gedeputeerde Staten in antwoord op Statenvragen van de Partij voor de Dieren
(PvdD). Milieudefensie verwijst

de reactie van GS naar het rijk
der fabelen.
Momenteel liggen in Limburg
volgens onderzoek van Milieudefensie op acht plaatsen plannen voor de bouw van varkensflats. Frank Wassenberg van de
PvdD-eenmansfractie
wilde
van het provinciebestuur weten of de komst van dergelijke
grote bedrijven eigenlijk wel
gewenst is. GS antwoorden met
een volmondig ‘ja’. Varkensbedrijven worden de laatste jaren
nu eenmaal steeds groter, en
die trend zet in de toekomst
door, redeneert de provincie.

Door gebieden aan te wijzen
waar dergelijke grote bedrijven
terechtkunnen,
verdwijnen
varkenshouderijen die dichtbij
kwetsbare natuurgebieden liggen. Het totaal aantal varkens
in Limburg mag immers niet
toenemen. Daarbij komt dat de
nieuwe stallen gebouwd moeten worden volgens de modernste inzichten. Dat betekent dat
ze meer rekening houden met
het welzijn van de dieren, en
dat de uitstoot veel minder is
dan bij de oude stallen. Alleen
al de uitstoot van ammoniak
neemt de komende jaren met

76.478 kilo af doordat 25 veebedrijven in Noord- en MiddenLimburg met subsidie verkassen naar een plek die verder
van de natuur ligt.
Ook het landschap heeft volgens GS niets te lijden onder de
komst van de varkensflats. In
ruil voor de nieuwe grote bedrijven, die dicht bij elkaar komen te liggen, wordt een groot
aantal losse stallen gesloopt.
Het landschap wordt daar alleen maar opener van, redeneert het provinciebestuur.
„Een toename van grote varkensbedrijven in Noord- en

Midden-Limburg zien wij dan
ook als een positieve autonome
ontwikkeling”, stellen GS.
„Vanwege redenen op het gebied van onder andere bedrijfseconomie,
dierenwelzijn,
ruimtelijke ordening en milieu
heeft het concentreren op één
locatie onze voorkeur.”
In tegenstelling tot wat het
woord ‘flat’ suggereert, zullen
de grootschalige varkenshouderijen waar Milieudefensie
het over heeft overigens maar
uit één verdieping bestaan. Bestemmingsplannen verbieden

meestal de bouw van hogere
stallen. Woordvoerder Arno
Bonte van Milieudefensie ziet
de reactie van de provincie als
‘het bekende verhaal van de
voorstanders’. „In die varkensflats is een varken niet meer
dan een productiegoed. Wij
zien juist de meeste misstanden in grote bedrijven.” Milieudefensie ontkent niet dat de
nieuwe bedrijven aan strengere normen zullen voldoen.
„Maar wij pleiten juist voor
meer biologische veeteelt. In
dat plaatje passen de varkensflats echt niet.”

