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Naar een SAMEN-leving van boeren, buren en burgers 
  
Inleiding 
Samenwerkende partijen in het Verbond van den Bosch, waartoe ook  opdrachtgevers van dit rapport behoren, streven er naar dat in 
2020 de veehouderij veiliger, duurzamer en diervriendelijker produceert.  
Daar wordt hard aan getrokken en de eerste resultaten zijn zichtbaar.  
 
Dat constaterend stelden wij ons in 2011 de volgende vraag: stel dat we die ambities in 2020 hebben waargemaakt. Zou de sector 
dan maatschappelijk geaccepteerd worden? En de boer automatisch gewaardeerd? 
We vrezen van niet. Natuurlijk moet de sector de gestelde opgaven invullen. Maar het gaat niet alleen over sectorale vraagstukken. 
Het gaat ook over draagvlak op twee niveau’s: op landelijk, bestuurlijk en provinciaal niveau enerzijds, en op lokaal niveau aan de 
andere kant. Veel wordt er gedaan om op dat landelijke, bestuurlijke en provinciale niveau draagvlak te creëren. Maar misschien is 
nog wel het belangrijkste vraagstuk voor echt draagvlak: hoe creëer ik draagvlak en oplossingen in een lokale context. Het gaat dan 
ook over lokale vraagstukken en het gaat ook over mensen in die lokale context. 
 
Sectoraal en lokaal 
`Boeren met de buren’ is geen maatschappelijk vraagstuk zoals het  verduurzamen, veiliger en diervriendelijker maken van de 
productie, zoals die onderwerpen in de media en sectorgewijs spelen. 
De lokale setting van ‘boeren met buren’ heeft  meer persoonlijk gedreven dimensies en emoties, die niet via de oude 
sturingsmechanismen van de ruimtelijke ordening  te regelen zijn.  
Het draait om zaken als ruimte om te ondernemen, continuïteit van het bedrijf, woongenot, verlies van o/g waarde, gezondheid en 
beleving.  
Ideologie is secundair en wordt soms gebruikt als rationalisatie. Het speelt wel een rol, maar is geen antwoord op de boosheid en 
teleurstelling van de buren. Ze gebruiken de maatschappelijke argumenten deels als rationalisaties om hun eigen belang kracht bij te 
kunnen zetten. 
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Het gaat dus om mensen. Om boeren die willen boeren en hoogwaardige voeding maken en daar een inkomen mee moeten kunnen 
verdienen. Burgers die comfortabel en zonder zorgen willen wonen en zulke voeding juist willen. En toch klikt het niet meer. Dat is 
gek, want ruim 90% van de burgers eet regelmatig vlees en vindt dat waardevol. 
  
Boer en buur kunnen op de meest plaatsen prima met elkaar uit de voeten, maar het gesprek is ook op diverse plaatsen vastgelopen.  
De tegenstellingen lijken toe te nemen. Op veel plaatsen is er onvoldoende transparantie en communicatie. Een voedingsbodem voor 
velerlei acties tegen de intensieve veehouderij. Deze resulteren in een vorm van ‘georganiseerd wantrouwen’ en een ingesleten 
beoordeling: ‘groot=fout’. 
Sectoraal praten en zenden heeft in deze lokale situatie geen zin.  
Net zo min als grote campagnes en nog meer uitleggen.  
  
Rol van de overheid 
De kwaliteit van de ruimtelijke ordening speelt een vitale rol in de kwaliteit van de relatie tussen buur en boer. 
We moeten helaas vaststellen dat op het platteland het Ruimtelijk Ordeningsbeleid van de overheid, bekend onder de term 
Reconstructie, is mislukt. 
Dit leidt tot een situatie waarin burgers zich vaak ‘niet serieus genomen voelen’ door de politiek. 
  
Dat geldt evenzo voor boeren: zij worden in hun bedrijfsontwikkeling geconfronteerd met onzekerheid door voortdurend schuivende 
panelen en veel te lange vergunningstrajecten.  
De verslechterde relatie tussen buur en boer is mede veroorzaakt door de verslechterde relatie tussen burger, boer en overheid. 
 
 Dialoog 
De ontstane situatie leidt welbeschouwd alleen tot verliezers. Voor het zoeken naar een oplossingsrichting zijn wij uitgegaan van het 
gegeven dat het hier primair gaat over mensen en mensenwerk in een lokale setting. 
In deze setting moeten boer, burger en overheid effectief met elkaar in gesprek worden gebracht.  
Waarbij we ons ook realiseren dat het vaak een late en lastige start is voor een gesprek. Maar naar onze mening niet te laat en niet 
onmogelijk. 
Daarom besloten wij, te weten: Agrifirm, LLTB, Pigture Group, Rabobank, Vion Food Group en ZLTO, ondersteund door het Ministerie 
van EL&I, nieuwe mogelijkheden te laten verkennen om dat gesprek op gang te brengen. 
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We hebben besloten de handen ineen te slaan omdat we groot belang hechten aan een maatschappelijk geaccepteerde veehouderij 
op alle niveaus: zowel sectoraal als lokaal. En omdat we geloven dat echt draagvlak uiteindelijk lokaal wordt bereikt.  
  
Opdracht 
Wij formuleerden de volgende opdracht: ‘Ontwikkel een methode om de dialoog tussen stakeholders op gang te brengen om zo de 
ruimte en voorwaarden samen te ontwikkelen’. 
Niet zozeer met de illusie dat we dit wel eens even geregeld en beschreven zouden zien. Daarvoor is het vraagstuk te weerbarstig. 
Maar wel met de bedoeling een stimulerende bijdrage te leveren aan de discussie over dit thema. Een bijdrage die stof levert voor 
reflectie en verdere discussie. 
Over inhoud van processen. Maar ook over verantwoordelijkheden en rollen van de andere stakeholders dan boeren en buren. 
Wij hebben er bewust voor gekozen de opdracht te verstrekken aan mensen die niet uit onze sector afkomstig zijn. En die de Agro & 
Food sectoren regelmatig kritisch de maat nemen. 
Dick Veerman en Thomas Corver hebben vanuit Foodlog de opdracht uitgevoerd. 
Wij hebben ze alle ruimte geboden voor een eigen aanpak.  
Ze hebben die ruimte, zoals verwacht, ten volle benut. 
  
Uitwerking van de opdracht. 
Foodlog zette een project op waarin experimenteel een methode wordt ontwikkeld om lokaal de gevoelens van boeren en burgers 
over elkaars nabuurschap in kaart te brengen. De methode is een middel om hen vanuit hun belangen en gevoelens in een echt 
gesprek te brengen. Het gesprek heeft niet alleen de dialoog maar ook besluitvorming over gebiedsinrichting gerelateerd aan het 
betrokken bouwproject en concrete wensen, eisen en alternatieven dienaangaande tot doel. 
 Het project zoekt naar manieren voor het verkrijgen van een betere lokale acceptatie op basis van draagvlak van alle betrokken 
belanghebbenden, zelfs in situaties die politiek vastgelopen lijken te zijn. 
 
Foodlog heeft in de uitwerking twee uitvoeringslijnen gekozen: 
  
A: Beschrijving van Normen, Waarden en dilemma’s van de diverse stakeholders 
-  Bepaal aan de hand van quick & dirty deskresearch en enkele interviews welke normen en waarden een rol spelen in de discussie 
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   rond de vestigingsplekken en uitbreiding van boerenbedrijven en voor welke dilemma’s en conflicten die zorgen 
-  Bepaal aan de hand van interviews en workshops hoe voor- en tegenstanders hun normen en waarden in lokale contexten 
   operationaliseren 
-  Bepaal of die operationalisaties stand houden tegen eisen die gesteld moeten worden aan een prettige, mooie, gezonde en veilige  
   leefomgeving.  

 
 
B. Ontwikkelen van een nieuwe maatschappelijke gesprekspraxis  
-   Ontwikkel een alfa-versie van een maatschappelijk gesprekspraxis die de vastgelopen maatschappelijke discussie in Nederland 
    over varkenshouderij en megastallen zowel emotioneel als inhoudelijk helpt vlot te trekken 
-   Test die praxis in real life cases, doe dat vanuit een lokale benadering en voed van daaruit de nationale en sectorale discussie 
-   Leg de basis voor een efficiënt on- en offline platform voor “strategische conversatie” waarop relevante actoren en stakeholders, 
     uit zowel de aanbod als vraagzijde, actief kunnen participeren 
-   Vat het gehele proces samen in de vorm van een bondig eindrapport met ‘lessons learned’ en aanbevelingen voor verdere 
     ontwikkeling dat aan alle betrokkenen en aan derden kan worden overhandigd. 
  
De opdracht is begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit Veerle Slegers (SP, Staten van Brabant), Annechien ten Have 
(LTO Nederland) en Paul Jansen (VION Food Group).  
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Het resultaat 
Onder de titel `wie het stuur echt durft te delen kan prima boeren met de buren’ geeft Foodlog eerst hun analyse van de situatie.  
Waarna op basis van een praktijkcasus in Brabant de alfa-versie voor een maatschappelijke gesprekspraxis wordt beschreven vanuit 
een lokale context. 
Vervolgens worden 7 voorwaarden voor succes gedefinieerd, 4 vertrekpunten voor nadere uitwerking van de alfa-versie en 
voorstellen voor vervolgstappen. 
Het is de beschrijving van een boeiend proces, met soms verrassende uitkomsten. 
Zo wordt het verschil tussen een sectorale benadering en een lokale benadering, of anders gezegd tussen burger en buur, 
onderstreept op het vlak van waardering van dierhouderijsysteem.  
De betrokken ondernemer is voornemens een innovatief houderijconcept te ontwikkelen, waarin de dieren naar buiten kunnen. Een 
systeem waarvan de burger doorgaans gecharmeerd is.  
De buren vreesden echter geuroverlast, vliegen etc. en gaven de voorkeur aan een traditionele gesloten ‘megastal’, zonder vrije 
uitloop dus.  
  
Boer en buren kwamen op de gekozen locatie niet op één lijn; ze slaagden er, met hulp van de procesbegeleiding wél in 
overeenstemming te krijgen over de vestiging op een andere, nabijgelegen, plaats. Realisatie daar vereist echter medewerking van 
de overheden én aanvullende investeringen. De gesprekken daarover lopen nog. Of het proces uiteindelijk leidt tot een voor boer en 
buur aanvaardbare eindoplossing is nog niet zeker. 
Buren en ondernemer werden het wel eens over een tijdelijke oplossing – vooruitlopend op een definitief besluit, zodat de 
ondernemer vooruit kan.  
  
Het project onderstreept ook dat de (lokale) overheid deels de wettelijke instrumenten ontbeert om tot goede oplossingen te komen. 
Bestemmingsplannen en milieuvergunningen zijn soms ontoereikend. De overheid wordt gedwongen om te kiezen “voor of tegen” in 
plaats van een goede afweging van belangen te kunnen maken. De overheid zou daarom een actieve rol moeten spelen als facilitator 
van de dialoog en van het sociaal & ruimtelijk afsprakenkader tussen ondernemers en burgers. 
  
Beoordeling 
Wij beoordelen dit proces niet alleen op het resultaat voor de uiteindelijke vestiging; hoe belangrijk ook voor de ondernemer. 
Vraag is ook of het proces en daaruit voortvloeiend rapport de gewenste  bijdrage levert aan de verdere discussie over de vraag hoe   
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we de dialoog tussen boer, buur en overheid verder op gang krijgen. Wij denken dat dit het geval is. 
Veerman en Corver hebben naar onze mening een kritische analyse gemaakt en, conform onze verwachting, een aantal prikkelende 
aanbevelingen gedaan.  
 
De inhoud daarvan is voor hun rekening. Opdrachtgevers hebben inhoudelijk deels afwijkende meningen. 
Maar daarmee hebben we tevens de gevraagde basis voor verdere discussie. En wel op fundamentele punten, omdat Veerman en 
Corver de fundamentele vragen goed op tafel hebben gebracht. 
Wij danken hen voor de inzet van hun denkkracht; de een vanuit een sociaal-filosofische, de ander vanuit een strategische 
invalshoek. 
  
En wij onderschrijven ten volle één van hun conclusies uit het rapport: 
‘Schreeuw niet van de daken dat dit dé oplossing is. Werk ‘safe to fail’, zodat het niet erg is als het mislukt, omdat alleen al wat je 
ervan leert van grote waarde is.  
  
We constateren dat dit leerproces op veel plaatsen in volle gang is. Op veel plaatsen worden, met toenemend succes, initiatieven 
ontplooid om samen met gemeenten, burgers en boeren de dialoog aan te gaan en afsprakenkaders te ontwikkelen.  
Deze initiatieven worden provinciaal ondersteund vanuit het gedachtegoed van het Verbond van den Bosch in Brabant en de 
Verklaring van Roermond in Limburg. 
  
Wij hopen dat dit rapport u inspireert een bijdrage te leveren aan een SAMEN-leving van boeren, buren en burgers. 
 
Namens de opdrachtgevers: 
  
Paul Jansen 
 
Opdrachtgevers: 
Agrifirm: Ruud Tijssen       Pigture Group: Martin Bijl              Rabobank: Wim Thus 
LLTB: Harry Deckers           Vion Food Group: Paul Jansen       ZLTO: Kees van Heesbeen 
met ondersteuning van het Ministerie van EL&I 
 
 
 
  
 
 
  
 



Inleiding 

Tegen de achtergrond van de toenemende onvrede over grootschalige dierhouderij op het platteland 
stelden wij op 26 augustus 2011 voor om via een experimentele aanpak een α-versie voor een 
gesprekspraxis te ontwikkelen om te kunnen ‘boeren met de buren’. Het project ging van start onder de 
naam ‘lokale maatschappelijke inpassing varkenshouderij’. 

 

Een consortium van opdrachtgevers bestaande uit het ministerie van EL&I, ZLTO, LLTB, Rabobank, 
Pigture Group en Agrifirm vroeg ons het uit te voeren. Van hen uit fungeerde Paul Jansen (Vion) als 
opdrachtgever. 
Op verzoek beperkten we het geheel tot het uitvoeren van een praktijkcase. Het ontwikkelen van de 
basis voor een strategisch en tactisch kader werd gepland als vervolg op de inzichten die resulteren uit 
de praktische ervaringen in het veld. 
 
Het project werd begeleid door een commissie bestaande uit Veerle Slegers (SP), Annechien ten Have 
(LTO Nederland) en Paul Jansen (Vion). Met laatstgenoemde bepaalden we de inperkingen. 

In overleg met de begeleidingscommissie werd gekozen voor de nieuwbouwplannen van boer en boerin 
Michiel en Marijke Nooijen in het LOG-gebied van Keldonk (gem. Veghel). Zij zijn voornemens het Vair-
varkenshuis te bouwen. Zij bespeurden een aarzelende weerstand in de buurt en willen graag dat het 
project met medewerking van de buurt tot stand komt. 

 

8 © 2012,  Foodlog Media 



Het publiek weer in het spel brengen 

De dossiers varkens- en kippenhouderij zijn politiek beladen. Dat komt omdat ze de facto aangestuurd 
worden door de verontwaardigde burgerij in zowel ‘de stad’ als op het ‘platteland’. Verantwoordelijke 
bestuurders zoeken naar manieren om te reageren binnen hun institutionele kaders. Dat ervaren ze als 
lastig omdat het bestuurlijke recept – van generiek naar specifiek werken en  specifieke besluitvorming 
aan de invloed van gewone mensen onttrekken – is uitgewerkt.  

Grosso modo beseft de politiek dat direct betrokkenen tot kwalitatief betere oplossingen kunnen 
komen dan bestuurders en afgevaardigden op afstand. Niettemin ziet ze zich gedwongen ‘iets’ te doen 
om de verontwaardigde burgerij te laten zien dat het probleem onder controle is. Zo komen wél of juist 
geen algemene regels voor megastallen tot stand. Komen er wel of geen convenanten en komen er wel 
of geen overgangsregelingen. En komen die wel of niet vanuit Den Haag en krijgt de provincie minder of 
juist nog meer eigen speelruimte.  

Burgers staan nog steeds buiten dit spel. Ze hebben inmiddels te vaak ervaren dat de regels, 
aanpassingen daarvan en nieuwe regelingen in hun nadeel uitvallen en dat boeren uitwegen worden 
geboden die hen nu juist niet zinnen. Nu de LOG-gebieden dreigen te verdwijnen en 
netwerkcommissies mogelijk de reconstructie-commissies gaan vervangen, is het van belang de burger 
in de voor hem relevante specifieke context serieus te nemen en daar concrete aanpakken voor te 
bepalen. Slaagt men daar onvoldoende in, dan zijn nadere burger-politiek/overheid conflicten niet 
ondenkbaar, ondanks de goede bedoelingen. 

Regentesk regelen – ‘wij onderling’ in ‘ieders belang’ - werkt niet meer. Zelfs niet als in algemene zin 
tegemoet wordt gekomen aan het betrekken van burgers. Dat komt omdat het publiek specifieke in 
plaats van generieke oplossingen wil. Specifiek, in de directe context van hun eigen leven, ervaren 
burgers ‘gekonkel’ en ‘gerommel’ omdat daar de beslissingen die hen raken vallen. Zolang ze die slechts  
kunnen ondergaan zonder directe invloed, staan hen alleen lange en onzekere procedures ter 
beschikking. Die zullen ze gebruiken, als laatste redmiddel voor hun zeer persoonlijke belang. 
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De boerin 
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De buren 
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• Sector moet voor de kosten uitgroeien: 
concentratie, verdedigbare schaal, 
positionering van zgn. concepten 

• >97% boeren zal geen Toegevoegde 
Waarde ontwikkelen in niches 

• Gepraat over ‘de sector’ en 
‘maatschappelijke waarden’ terwijl 
boer A in bijvoorbeeld Oirschot woont 
  
 

 

 

 

• Staat tegenover stadse samenleving die 
industrieel boeren en m.n. industriële 
dierhouderij niet meer accepteert 

• Staat tegenover plattelandsburgerij die niet 
op een agro-industrieterrein wil wonen 

• Sterke maatschappelijke Coalition of the 
Unwilling: woongenot, dierwelzijn, milieu, 
wereld voedselvoorziening, humane 
gezondheid  

 

 

 
Uw vraag: 

1. Wat de Normen & Waarden van de 
maatschappij toestaan is onzeker 

2. Ondernemer zit zowel 
‘maatschappelijk’ als lokaal vast, maar 
moet wel beslissen, anders is hij 
economisch dood 

3.  Late en lastige start voor gesprek 
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Breng strategische 
conversatie tussen 

stakeholders op gang om de 
ruimte en voorwaarden 
samen te ontwikkelen 



Verantwoording resultaat 

Dit verkorte rapport bevat de weerslag van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek op basis van een 
enkelvoudige case. 

Wij zijn van mening dat de conclusies op basis van onze waarnemingen een universaliseerbare 
geldigheid hebben op basis van gezonde ervaring en al even gezond hermeneutisch verstand. 
 

De case ‘Stapel’ en de vele bespiegelingen daarover laten de beperkingen zien van kwantitatief 
onderzoek in de sociale wetenschappen. Dat zorgt wellicht voor een eerherstel van de status die zij 
hadden  in de 19e eeuw, toen ze ontstonden. Waarnemingsvermogen, reflectief vermogen en ervaring 
in de omgang met mensen in kleine en grote openbare processen bepalen de waarde van de 
observaties. Daarop is dit rapport gebaseerd. 

 

Naast dit rapport bestaat een lange versie die het doorlopen proces beschrijft. De opdrachtgevers is 
gevraagd die versie strikt voor eigen gebruikt te hanteren. 
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De opdracht 
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Ontwikkel vanuit een real life case een α-versie voor het 
bereiken van consensus over stallenbouw tussen boeren en buren 

Vanuit een breder strategisch denkkader werd gekozen voor de volgende opdracht: 
 

• Ontwikkel vanuit het begeleiden van een real life case experimenteel de α-versie voor een 
maatschappelijke gesprekspraxis die de vastgelopen maatschappelijke discussie op het 
Nederlandse platteland over de inpassing van varkenshouderij en megastallen zowel emotioneel als 
inhoudelijk helpt vlot te trekken 

• Test die praxis in de real life case en doe dat vanuit een lokale benadering 

• Begeleid die case tot en met het bereiken – indien dat haalbaar blijkt – van een consensus en 
afspraken met de ‘buren’ 

• Vat het gehele proces samen in de vorm van een bondig eindrapport met ‘lessons learned’ en 
aanbevelingen voor verdere ontwikkeling dat aan alle betrokkenen en aan derden kan worden 
overhandigd 

 

We zijn één stap verder gegaan: op basis van de bereikte resultaten en tegen de achtergrond van de 
bestuurlijke vernieuwingen rond agrarische bedrijvigheid hebben we de eerste bestuurlijke en 
inhoudelijke reacties daarop gepeild bij Mieke Geraedts (plv voorzitter Provinciale Staten van Brabant, 
VVD; bestuursrechtelijk expert), bij Elies Lemkes (directievoorzitter ZLTO), de gedeputeerden Yves de 
Boer (RO) en Johan van den Hout (Ecologie en Handhaving), Jan van Burgsteden (wethouder RO, 
Veghel), Thieu van Asperen (beleidsambtenaar RO Veghel). Zij reageerden positief op de behaalde 
resultaten in de case Nooijen en de gesprekspraxis die we op basis daarvan definieerden.  
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De burger op het platteland zit met 
woonbelangvraagstukken, niet met ideologie  
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One issue communicatie pakte pas goed toen lokaal 
bestuur niet zag dat het de gevoelens van lokale mensen passeert 
 
 
 
 

‘Het dorp’ 
Buren Rooijakkers en Minnesma 

Boer Hezemans 

‘De stad’ 
‘De krant‘ 

R&TV 

Altruïsme 
(nationaal): 
dierenleed, 

gezondheid, de 
planeet & 

eerlijk delen 

Egoïsme 
(lokaal): 
ik wil niet alles 
in mijn achtertuin/ 
aan mijn lijf  

Dorp: zit met  
‘ikke’, ‘wij’, ‘zij’,  
B&W en de oppo- 
sitie; niet met  
altruïsme 

Media & mensen:   
egoïsme krijgt geen 

aandacht. De 
rationalisaties (leed, 

gezondheid & de 
planeet) volop. 

 B&W: procedures 
en inspraak die als 

wassen neus 
worden  gezien 

Lokaal zijn mensen  
niet tégen boeren 
of stallen, maar 

vóór een prettige, 
mooie, veilige en 

gezonde 
woonomgeving. 

 
Sectoraal zenden en 

praten heeft 
daarom geen zin als 

het gaat om de 
inpassing van 
stallen. Lokaal 

mensen mee laten 
doen aan hoe het 

ook kan wel. 
 

WD/MD/GP/ViN: 
simpele boodschappen: 
- Weinig ruimte 
- Vlees eten is doden 
- Vlees  = oneerlijk delen 
- Vlees = veel CO2 uitstoot 
- Beesten horen buiten 
Etc. 

Boeren: ‘Beter 
Communiceren’ 
dat het 
moet zoals  
het gaat 
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Geel: Nooijen 
 
Blauw: gebied 
genodigde 
buurtbewoners 
 
Oranje: 
deelnemende 
buurtbewoners 

De buren die we uitnodigden en die meededen 



De buren 

Adressen en deelnemers: 
Oorspronkelijk 91 adressen geïdentificeerd (obv telefoongids 'zoek en bel'). 

Bij bezorgen extra adressen gevonden, 17  stuks. Aantal huizen stond leeg of te koop, of er waren twee telefoonnummers/namen 
op 1 adres. 

 

Na bezorging direct de eerste mails en telefoontjes: om welke stal gaat het? De vragen kwamen van huizen uit de directe 
omgeving van varkensstallen. Anderen bleven stil. Mensen die ontdekten dat het hun boerenbuur niet betrof bleken 
ongeïnteresseerd.  

De dag na de bezorging belde een van de fel tegen de bouw gekante bewoners met de mededeling dat inspraak overbodig was: ze 
waren domweg tegen omdat de stal nagenoeg in hun achtertuin zou komen. De bewoner gaf aan namens 5 andere gezinnen te 
spreken in dezelfde woonsituatie. Na enig gepraat kon ze overtuigd worden dat het toch verstandig zou zijn om naar de 
bijeenkomst te komen. De bewoner en alle andere ‘protestanten’ kwamen steeds, soms samen soms zonder partner. Het laatste 
alleen in geval van verhindering. De betrokkenheid bleek groot. 

 

De eerste bijeenkomst: 21 maart 

29 bewoners,  6 meer dan zich hadden aangemeld 

 

De tweede bijeenkomst: woensdag 25 april 

25 mensen, iedereen die zich had aangemeld 

 

De derde bijeenkomst:  zaterdagmiddag en – avond 5 mei (fietsen door gebied en ‘deal’ sluiten) 

 25 mensen, iedereen die zich had aangemeld 

  

Aantal emailadressen in Keldonkbestand: 25 

Aantal accounts in Foodlog Circles Keldonk: 15 
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Resultaat Nooijen & opmerkingen 
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Algemeen: helderheid in slechts 6 weken 

• Voorbereidende gesprekken met de buren die Marijke en Michiel Nooijen zelf hadden 
gevoerd, hadden nog niet duidelijk gemaakt dat er heftige weerstand tegen hun bouwproject 
en stalconcept op de voorziene plaats bestond. Dit kwam in één avond scherp naar voren. 
 

• In de daaropvolgende sessies werd via de beschreven ‘boeren met de buren’-aanpak in zes 
weken een consensus bereikt waarop een bouwaanvraag kan worden gefundeerd, zonder 
zienswijzen of het vooruitzicht van procedures.  
De uitdaging is thans om deze consensus met de daaruit voortvloeiende randvoorwaarden in 
de vorm van een haalbaar business concept vorm te geven. 
 

• De socratische gesprekvorm – iedereen alles laten zeggen, niet verdedigen en zenden maar 
luisteren, zoeken naar de punten waarop overeenstemming kan worden gevonden, mensen 
hun gemeenschappelijke belang laten vinden, hen vanuit elkaars perspectief leren kijken, 
zoeken naar de win-win vanuit ieders diepste eigenbelang – werkt uitstekend.  
 

• Daarbij komt dat de Nooijens thans worden gewaardeerd door hun buren door de openheid 
en kwetsbaarheid waarmee ze het gesprek zijn aangegaan 
 

• Opvallend: zowel Marijke en Michiel Nooijen als de opdrachtgevers waren zeer verbaasd over 
het feit dat niet normen en regels maar de invloed van burgers doorslaggevend zijn bij het 
verkrijgen lokale maatschappelijke acceptatie. Het bijwoord ‘zeer’ is hier op zijn plaats. 
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Specifieker 

• Het proces biedt de politiek voordeel. Bestuurders blijven ‘off the hook’ en kan als 
bekrachtiger van door burgers genomen besluiten zich weer opstellen als betrouwbaar (in 
plaats van discutabele ‘konkelaar’ met boerenkoepel, bank en boer – zo wordt die trits 
ervaren) 

• Het publiek in Keldonk is uitstekend op de hoogte van het boerenbedrijf en weet precies 
waarom en waar het geen grote of open bedrijven wil: die geven ieder op hun eigen manier 
overlast op de daarvoor niet geschikte plekken 

• Het publiek weet dat de Reconstructie is mislukt en dat de regels worden toegepast om de 
geest ervan te omzeilen omdat dat niet meer anders kan  

• Het was opvallend dat de buren de voorkeur geven aan gesloten  stalsystemen (zonder vrije 
uitloop dus) 

• Publiek zoals dat uit Keldonk kan een andere communicatie naar de stad uit doen gaan en het 
debat over dierhouderij in Nederland weer normaliseren. Het weet nl. dat dierhouderij geen 
romantische aangelegenheid is, maar wel moet voldoen aan de ethische en esthetische eisen 
die de 21e eeuwer daaraan stelt én die voldoen aan rationele eisen (geur, stof, dier- en 
volksgezondheid). Er lijkt alle aanleiding de buren van de boeren verstedelijkt Nederland te 
laten vertellen hoe zij dierhouderij naast hun deur willen 

• In de nasleep van het proces werd duidelijk: met het opschorten van de LOG-gebieden 
krijgen mensen het gevoel van rechtsonzekerheid. Ze kunnen niet geloven dat ze 
daadwerkelijk invloed krijgen. Het serieus nemen van hun werkelijke invloed is dan ook een 
belangrijk punt van aandacht 
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We identificeerden zeven voorwaarden voor succes 
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Kies relevante boer: 
zijn product moet 

markt hebben Kies een 
relevante plek 

(boer moet op 
een plek zitten 

waar kan wat hij 
wil of er moet 

zicht op zo’n plek 
kunnen worden 

geboden)  

Stuur snel naar efficiënt 
online contact waar 
iedereen iedereen 

zichtbaar kan spreken (1-1 
regelt zich vanzelf); maak 

wel meteen een Dbase van 
mail en tel.nrs 

Bouw vertrouwen: 
werk van meet af 

vanuit open socratisch 
gesprek, betrokken op 

mensen en hún 
problemen, luisterend 

en vragend, 
onafhankelijke 
moderatoren 

Zorg voor kennis 
en creativiteit: 

om in de context 
oplossingen als 

schietpapier aan 
te dragen  

Zorg voor bestuurlijke 
experimenteer-ruimte: 

regels moeten individueel, 
doch slechts op basis van 

consensus met buurt 
kunnen worden aangepast  

Kies de relevante 
buren: maak het 

niet te groot 
want daar geldt 

geen persoonlijke 
betrokkenheid 



Voorwaardelijke: gesprek en bestuur 
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Stuur snel naar efficiënt 
online contact waar 
iedereen iedereen 

zichtbaar kan spreken (1-1 
regelt zich vanzelf); maak 

wel meteen een Dbase van 
mail en tel.nrs 

Bouw vertrouwen: werk 
van meet af vanuit open 

socratisch gesprek, 
betrokken op mensen en 

hún problemen, 
luisterend en vragend, 

onafhankelijke 
moderatoren 

De start van een gesprek rond een concrete case is onvermijdelijk handwerk met de 
hele groep groep betrokken buren. Ze moeten gezamenlijk worden uitgenodigd. Er 
moet moeite worden gedaan om ze samen te hebben in een fysieke sessie omdat 
het van belang is dat ze elkaars verhalen horen en elkaar aan moeten spreken. 
De moderatoren moet over sterke procesvaardigheden beschikken, denkmodellen 
over menselijk gedrag paraat hebben (wij hadden veel aan Joop de Vries’ driedeling 
‘belongers’/’go-getters’/’navigators’ en socratisch en luisterend kunnen vragen. De 
eerste keer moet voldoende vertrouwen worden gecreëerd door scherp te zijn en 
duidelijk te maken dat het gaat om het luisteren naar de echte problemen die 
mensen naar voren willen brengen vanuit de wil om daar iets mee te doen. 
Successen zullen volgende processen vooruit snellen en leiden tot meer 
genegenheid tot vertrouwen. 

Het proces wordt ondoenlijk arbeidsintensief als de contacten fysiek blijven. Daarom 
is het van belang dat zowel de moderatoren als deelnemers elkaar op een volledig 
uitgeruste kennisuitwisselingsplek en Dbase zoals de Foodlog Circles kunnen 
ontmoeten. Zo zien ze elkaar allemaal tegelijk en kunnen ze gedachten, gevoelens, 
ideeën en kennis met elkaar delen. Moderatoren zouden een eigen (gesloten) 
omgeving kunnen hebben om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Omdat niet 
iedereen gewend is aan online interactiviteit is het belangrijk om via mail en telefoon 
contact te kunnen hebben om deelnemers te kunnen wijzen op belangwekkende 
ontwikkelingen in de hen betreffende Circle.  
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Zorg voor bestuurlijke 
experimenteer-ruimte: 

regels moeten individueel, 
doch slechts op basis van 

consensus met buurt 
kunnen worden aangepast  

Zorg voor kennis 
en creativiteit: 

om in de context 
oplossingen als 

schietpapier aan 
te dragen  

Moderatoren zonder kennis of zonder ondersteuning daarin kunnen niet 
functioneren. Creativiteit zal hen echter eigen moeten zijn. Ze moeten immers 
leiding geven aan out-of-the-box oplossingen. 

In de provincie Brabant is beleidsmatig ‘experimenteerruimte’ afgesproken. Die 
zal in praktische zin moeten worden omgezet. Daar moet de bestuurder 
daadwerkelijk naar handelen. 
Het onmogelijke kan uiteraard niet. De creativiteit zal bij het opschorten van 
regels moeten leiden tot redelijkheid tussen het onmogelijke als droom en de 
draak van de beknellende regelgevingen. Een proces dat gestuurd wordt op 
redelijkheid moet vertrouwd worden, anders kan er beter van worden afgezien. 
De hygiëne van de redelijkheid waarin mensen er met elkaar uit proberen te 
komen sluit onrealistische oplossingen vermoedelijk uit. In het uitgevoerde 
proces zagen we mensen daar zelf een rem op zetten. 
Consensus moet duidelijk worden gedefinieerd. Buren en boeren moeten gelijk 
zijn voor de alternatieven die ze benoemen, anders zullen 
meerderheidsstemmen mensen nadeel berokkenen. Democratie is geen 
antwoord op lokale RO. In sommige gevallen zullen stemmen andere gewichten 
moeten worden toegekend. Een en ander onder consensus. 



Strategische en realistische: bouwblok en boer 
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Kies televante boer: 
zijn product moet 

markt hebben 

Kies de relevante 
buren: maak het 

niet te groot 
want daar geldt 

geen persoonlijke 
betrokkenheid 

Kies een relevante 
plek 

(boer moet op een 
plek zitten waar kan 

wat hij wil of er 
moet zicht op zo’n 

plek kunnen 
worden geboden)  

Investeer niet in boeren die geen visie hebben op hun toekomst. De juiste boer 
heeft een duidelijke en realiseerbare visie én de ambitie om zijn bedrijf in harmonie 
met zijn lokale maatschappelijke context te ontwikkelen.  

Maak onderscheid tussen persoonlijke belangen van mensen die door hun 
woonomgeving tot elkaar veroordeeld zijn en ideologisch gestuurde belangen. 
Persoonlijk betrokken zijn de naaste buren vanuit hun woonbelang. Als ‘buren’ van 
veel verderaf betrokken willen zijn ze dat mogelijk om louter ideologische redenen. 
Dat is een ander gesprek dat beter via de media kan worden gevoerd. 

Een plek waar iemand wil wat niet kan, ook al kan het volgens de regels misschien 
wel, moet je saneren. Het is reëel te bekennen dat de uitvoering van de 
Reconstructie de nodige vermijdbare conflicthaarden heeft gecreëerd. Er zijn echter 
geschikte plekken waarvoor geen bouwplannen zijn, cq. die door regelaanpassingen 
geschikt te maken zijn. Denk even praktisch als strategisch: het aantal bedrijven en 
het aantal stallen zal in de komende jaren sterk afnemen. Werk dus vanuit de meest 
geschikte plekken. Dat levert grote maatschappelijke winst op. Het plattelands-
publiek blijkt zich daar ook van bewust. 



Het proces en de sociale technologie: de α-versie 
Bedenk: it’s human! 
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Bepaal meest 
relevante geval(len) 
in zijn/hun 
gebiedscontext 

Bepaal 
afbakening gebied: 
welke boeren in 
case? 

Bezoek boeren en 
inventariseer 
houding, ambitie 
en (eigen zicht) op 
situatie 

Kies buren binnen 
een relevante  
cirkel: 
belanghebbend 
vanuit woonbelang 

Vraag (met steun 
provincie) 
medewerking RO 
gemeente(s) 

Inventariseer 
situatie 1) zelf , 2) 
met gemeente en 
3) met boeren 

Breng brief zelf 
weg en praat met 
buren die thuis zijn  

 
Doe avond 1: 
 
- Werk vanuit de directe 

belangen van de buren 
- Ga socratisch te werk 
- Leg uit 1) geen 

onderzoek, 2) uw 
problemen, wensen en 
angsten centraal,  
3) uitleg krimp en groei 
varkenshouderij, 4) 
geen conflict willen 
maar alternatieven 
zoeken die iedereen 
bevallen met 
consequenties voor 
boeren 5) bestaande 
regels bestaan even niet 
6) consensus is 
bepalend 

- laat de bouwplannen 
zien en laat boeren die 
toelichten 

- geef ruimte voor alle 
vragen én bezwaren 

- In voorbereiding: 
onbegrip boer/burger 
aan boerenkant voor 
zijn 

- Noteer de conclusies op 
een whiteboard oid en 
fotografeer die 

- Plan 2 vervolgavonden-  
- Geef aan te 

communiceren via 
besloten Circle en vraag 
daar nadere vragen en 
bezwaren heel duidelijk 
te maken 

- Maak verslag van avond 
in directe taal en zet 
foto’s whiteboard online 

   

Breng het gesprek 
online door verslag 
en leg uit waarom: 
effectief en alles 
kan gezegd worden 

Laat proces zijn loop, 
probeer het in drie live 
sessies en sluit de 
consensus live 

Plan 1e avond voor 
live gesprek met 
alle buren 

Wees direct 
bereikbaar via 
mobiel of mail voor 
vragen 

Spreek vanuit 
experimenteerruimte 
provincie aan over 
oplossing en 
rapporteer de 
resultaten online terug 
 
Bepaal  indien nodig 
een extra live avond; 
maar waarschijnlijk is 
dat niet nodig 
 
 
Blijf online informeren 
en doe dat met zoveel 
foto-materiaal als 
mogelijk. 
 
Ondersteun waar 
nodig boer en burger 
met online gedrag 
 
Bewaak relatie 
burger/gemeente en 
blijft daarop 
aangesloten 



4 vertrekpunten voor nadere ontwikkeling α-praxis 

1. ‘Boeren met de buren’ is geen maatschappelijk vraagstuk zoals het consumeren/-minderen van 
vlees, het verduurzamen en diervriendelijk maken van de productie zoals die onderwerpen in de 
media spelen. Op het platteland is het een primair een ruimtelijke ordeningsvraagstuk. Het is niet 
ideologisch, maar draait om zaken als woongenot, verlies van o/g waarde en gezondheid. Ideologie 
is secundair en wordt gebruikt als rationalisatie. Het speelt wel een rol, maar is geen antwoord op 
de boosheid en teleurstelling van de buren. Ze gebruiken de maatschappelijke argumenten als 
rationalisaties om hun eigen belang kracht bij te kunnen zetten. 

 

2. De echte buren hebben een specifiek woonbelang. Ze willen geen onderzoek dat hun gevoelens of 
meningen objectiveert. Dat beschouwen ze als verraad omdat het kan leiden tot algemene 
conclusies die hun specifieke, persoonlijke belang niet serieus nemen terwijl het hen daar nu juist 
om gaat.  
 

3. Ga niet uit van bestaande probleemgevallen, maar selecteer meerdere relevante boeren en 
relevante beschikbare plekken in één gebied om de eerst volgende succesjes te maken. 
Vernieuwbouw op de juiste plekken én op de voor die plekken geschikte manier is immers de RO-
uitdaging voor de komende jaren en zal gefaciliteerd moeten worden. Op deze manier gebeurt dat 
privaat gestuurd en toch rationeel geleid. 
 

4. Schreeuw niet van de daken dat dit dé oplossing is: werk ‘safe to fail’  (zodat het niet erg is als het 
mislukt omdat alleen al wat je ervan leert van grote waarde is) 
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 Voorstel next steps: maak β-versie, train facilitatoren,  ga naar buiten via 
klassieke media, train the trainers en automatiseer zodat het betaalbaar 

wordt én RO op het platteland bestuurlijk duurzaam vernieuwt 
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Voorgesteld ontwikkelingspad:  

wat? 

Robuust maken 
α-versie: ontwikkelen 
basis  β-versie                                 
   
   
   
   
  

Van gebiedscase tot online burgergestuurde RO-commissies 
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doel? 

In luwte: 
gebiedscase 

met verwevenheid 
meerdere boeren 

en burgers 

Openbaar (via 
 lokale media): 

idem 

Openbaar (via 
lokale media): 

meerdere cases 
tegelijk 

Instellen 
als officiële tool  
RO commissies 

De Boer 

Experiment β-versie bekend 
maken (provincie, gemeente) 
& toepassen in praktijk                                 
   
   
   
   
  

Breed aankondigen β-versie en 
robuust maken in praktijk: 
ontwikkelen eindversie                                 
   
   
   
   
  

Infrastructuur opleveren: online 
media,  train the trainer 
opleidingen facilitatoren, 
werkwijze inputverwerking 
Commissies , externe 
kwaliteitsbewaking                   
   
   
   
   
  

α-VERSIE IN EEN GEBIED 
TOEPASSEN: opdat alle 
aspecten en de interacties 
tussen boeren kunnen 
worden geïncorporeerd; 
eerste beoogde 
facilitatoren boeren- en 
burgerzijde betrekken 

SOFTLY GOING PUBLIC 
(‘zacht’ aankondigen 
experiment): via media 
online 2 gebiedstrajecten 
starten.  Het zal vnl. om 
online communicatie 
gaan; voor facilitatoren is 
het reeds interactief. 

LOUDLY GOING PUBLIC: 
experiment meerdere 
gebiedscases 
aankondigen. (Max 4) om 
onderling te leren en de 
facilitatoren onderling te 
laten leren van hun cases 
en onderlinge ervaringen 

INTERACTIEVE 
INFRASTRACTUUR 
INTRODUCEREN: bevolking 
duidelijk maken dat die er 
is, hoe die werkt en dat hij 
online start, campagne via 
lokale media 

Einddoel: 
permanent pro-
actief instrument 
voor gezamenlijke  
RO-beleid gestuurd 
vanuit wensen en 
consensus 
burger/boer 

 aanzet tot 
verandering 

waarden rond  
en perspectief 

 op dierhouderij  
in de media 

I 

II 

III 

IV 

Farmers’ Platform? 

GOING PUBLIC (‘zacht’ 
aankondigen experiment): 
maak duidelijk dat het 
menens is en dat er 
facilitatie beschikbaar is 
voor het oriëntatie in de 
markt en het maken van 
keuzen 

BOERENKOEPELS: 
Zoek daartoe  geschikte 
boeren en begeleid hen in 
hun visie op de toekomst 
van hun bedrijf in dat  
gebied; externe 
moderatoren zodat alles 
gezegd wordt 

PUBLIC EXPERIMENT 
AANKONDIGEN: boeren 
zullen het via de kranten 
horen, maar moeten het 
eerst via Nieuwe Oogst en 
Boerderij horen 



Vanuit mediatie naar tools voor burgergedreven* 
RO-beleid; start vanuit een gebiedscase 
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FASE 1:ROBUUST MAKEN ALFA-VERSIE OBV GEBIEDSCASE  
1 robuust maken bepaling succesfactoren en proces voor mediatie 
2 leren van de verwevenheid van het RO-samenlevingsvraagstuk tussen boer & buur: het onderlinge 
boerenvraagstuk (wie door op welke plek, wie niet en hoe stoppen?) en de driehoeksverhouding 
daarvan met burger woonbelang 
3 trainen boeren- en lokaalpolitieke facilitatoren 
4 experimenteel vaststellen proces voor bestuurlijke en ambtelijke omgang met 
‘experimenteerruimte’ 
5 definiëren beta-versie; start: maken landkaart relevante boeren/plekken (ism boerenmakelaars) > 
prioriteren, benaderen, starten proces 
 

FASE II: 1E COMMUNICATIE AANPAK EXPERIMENT NAAR BUITEN 
1 maken nadere landkaart relevante boeren en plekken 
2 testen beta-versie 
3 testen trainingen 
4 testen scheiden in de openbaarheid van woonbelanghebbenden en ideologisch belanghebbenden 
obv intuïtief duidelijk argument 
5 nader definiëren procedures voor ‘experimenteerruimte’ 

FASE III: BREDE BEKENDMAKING EXPERIMENT BURGERGESTUURDE RO-COMMISSIES 
1 in de luwte van de experimentstatus aanpak tonen en ontvangst onder publiek testen 
2 online ervaringen sharen van facilitatoren 
3 experimenteerproces robuust maken 
4 trainen van trainers van facilitatoren 
 

FASE IV: INSTALLEREN SOCIALE TECHNOLOGIE VOOR BURGERGESTUURD RO-BELEID PLATTELAND 
1. invulling geven nieuwe RO-commissies provincie Brabant en inspiratie creëren voor andere 
2. steeds hogere mate van interactiviteit bereiken zodat uiteindelijk initiatieven door ondernemers 
(w.o. boeren), openbare werken en buren samen genomen worden en de overheid toetst, 
budgetteert, bekrachtigt en handhaaft (en daarmee duurzaam invulling heeft gegeven aan vanuit de 
burger gestuurde politiek en bestuurlijke vernieuwing op basis daarvan) 

* Burgers zijn we allemaal, 
ondernemers, boeren & 
buren dus ook. 
Burgergedreven betekent: 
direct initiatiefnemend 
voor beleid op gebieden 
waar de overheid burgers 
daarvoor de ruimte geeft.  



Indicatie planning Fasen I-IV 
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I 
 
 

II 
 
 

III 
 
 

IV 

      MAAND       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  

FASE 


