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Tilburg, 3 februari 2014 
 
 
 
 
 
Aan: Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 
Provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
 
 
 
Kenmerk: RO 03.00-820-gv  
Betreft: verzoek tot voorziening voor urgentie- en impactgebieden.  
 
 
Geacht College van Gedeputeerde Staten en leden van Provinciale Staten, 
 
De Brabantse Milieufederatie vraagt mede namens Natuurmonumenten, Brabants Landschap, 
Brabants Particulier Grondbezit en Staatsbosbeheer uw aandacht voor het volgende. 
 
De afgelopen periode is er intensief, gezamenlijk en betrokken gewerkt aan “nadere afspraken naar 
een zorgvuldige veehouderij in 2020”. De Provincie heeft partijen met het voorbereidingsbesluit van 
21 september 2013 de kans gegeven om tot nadere afspraken te komen. Partijen zijn ver gekomen 
en met dit proces willen we graag doorgaan.  
 
Over een aspect in het nu voorliggende akkoord op hoofdlijnen hebben wij echter grote zorgen. Het 
betreft het tijdsvenster tussen de vaststelling van de Verordening Ruimte 2014 en het tijdstip  van 
effectuering van de afspraken met betrekking tot de urgentie- en impactgebieden. Wij verzoeken u 
dringend hiervoor een nadere voorziening in het ruimtelijk instrumentarium op te nemen.  
Zonder deze ‘overbrugging’ is er voor ons geen werkbaar akkoord. 
 
Waar wringt de schoen? 
 
Het is voor ons duidelijk dat de gemeenten de in de nadere afspraken benoemde urgentie- en 
impactgebieden ruimtelijk niet tijdig vertaald (kunnen) hebben. Er is dus na 7 februari weliswaar een 
intentie maar de effectuering van de gekozen richting moet op gemeentelijk niveau nog zijn beslag 
krijgen. Tot dat moment kun je de nu tot stand gekomen overeenkomsten als een dode letter zien. 
Voor ons betekent dat geen akkoord omdat in dat geval geen halt wordt toegeroepen aan de 
ongewenste ontwikkelingen in gebieden zoals de Peel, Kempen en delen van de Baronie. Het 
hiervoor bedachte instrument van marktmeester is onvoldoende uitgewerkt. Gedurende het 
voornoemde  tijdsvenster is het de afspraak dat de gemeentes, met  als eventuele achtervang de 
provincie indien de gemeentes onverhoopt in gebreke blijven, erop toezien dat de veestapel in die 
gebieden niet toeneemt. Een ondernemer binnen die gebieden kan in het tijdsvenster pas een 
vergunning krijgen als er een andere ondernemer stopt. Dus stopt een ondernemer met 500 varkens 
dan is er ruimte voor een andere ondernemer voor 500 varkens en niet meer. Op die manier 
begrens je de dieraantallen in de betreffende gebieden.  
 
Dat is conform de afspraken van de Ruwenberg: ”de groei van individuele bedrijven moet komen uit 
het volume van de stoppers”.  De borging van die afspraak ontbreekt tot op heden terwijl wij daar 
van het begin af aan op hebben aangedrongen. Een regeling met betrekking tot de aanwijzing en 
implementatie van de urgentie- en impactgebieden wordt node gemist.  
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Op 7 februari  aanstaande nemen uw Staten een besluit over de Verordening Ruimte 2014. Om tot 
een akkoord te kunnen komen verzoeken wij u uw verantwoordelijkheid te nemen en in deze 
verordening bij vaststelling een passende voorziening op te nemen. Een voorziening die het vacuüm 
op vult dat nu dreigt te ontstaan omdat gemeenten nog niet in de gelegenheid zijn geweest het 
overeengekomen akkoord ruimtelijk te vertalen en te gieten in een verbeterplan voor de urgentie- en 
impactgebieden.  
 
Door aldus te handelen geeft u de gemeentes de tijd om op een zorgvuldige manier in  
samenspraak  met de omgeving  invulling te geven aan het oplossen van de lokale problematiek 
samenhangend met de veehouderij in die gebieden. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan 
een aanpak van onderop waardoor problemen op het gewenste schaalniveau duurzaam worden 
opgelost. Wij  vrezen dat het voor dit proces benodigde draagvlak vanuit de omgeving bij nog 
verdere toename van de dieraantallen in die gebieden komt  te  vervallen. 
 
Voor een ontwikkeling richting een werkelijk duurzame, grondgebonden veehouderij kunt u op onze 
steun blijven rekenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Nol Verdaasdonk, directeur 


