
Noord-Brabant staat ondanks
verbod tochmegastallen toe
Vorig jaarmaart kondigde Brabant een verbod opmegastallen af. Maar vrijdag besloten
Provinciale Staten toch ontheffing te verlenen aan verschillende ‘lopende zaken’.
Van onze verslaggever
Peter de Graaf

DEN BOSCH Boeren, burgers en
buitenlui demonstreren vrijdag
schouder aan schouder voor het
Brabantse provinciehuis. ‘Me-
gastallen – is dat de vraag?Wij
kiezen voor vernieuwing’, staat
op de spandoeken die honderd
veeboerenmet zichmeedragen.

‘Wij willen af van de platte discussie
over de intensieve veehouderij, die
verengd is tot vóór of tegen mega-
stallen’, verduidelijkt varkenshou-
der Maarten Rooijakkers.
De groep tegenstanders is net zo

groot. ‘Elkemegastal erbij is er één te
veel’, vindt Klaas Breunissen, cam-
pagneleider vanMilieudefensie. Son-
ja Borsboom van het burgerinitiatief
Megastallen-Néé: ‘Nederland is klaar
met die veefabrieken.’ SP, GroenLinks
en Partij voor de Dieren grijpen de
gelegenheid aan om campagne te
voeren.
‘8000 CDA-boeren verzieken

2,5 miljoen Brabanders’, staat op een

spandoek van de Vereniging Land-
schapsbehoud in Prinsenbeek. Een
van de dragers heeft een kapje voor
demond. Hij demonstreert eigenlijk
tegen de kassenbouw bij Breda.
‘Maar die joekels van megastallen
vind ik ook niets.’
Aanleiding voor het bonte gezel-

schap aan actievoerders is de verga-

dering van Provinciale Staten (PS).
Die moeten beslissen of aan 31 vee-
houderijen ontheffing wordt ver-
leend om toch nieuwe megastallen
te bouwen, zoals het provinciebe-
stuur (Gedeputeerde Staten, GS)
heeft voorgesteld.
Op 19 maart vorig jaar namen PS

weliswaar het ‘historische besluit’
om geen megastallen meer toe te
staan. Maar voor de zogenoemde ‘lo-

pende zaken’ – de veehouderijen die
vóór die datum al in de procedure
van verplaatsing en uitbreiding za-
ten – moest nog een oplossing wor-
den gezocht. De boeren vinden dat
van een betrouwbare overheid mag
worden verwacht dat ze haar belof-
ten nakomt.
De tegenstanders vinden dat nee

nee is. En als dat juridische gevolgen
heeft, moet er maar een schadever-
goeding aan gedupeerde boeren
worden betaald. Breunissen van Mi-
lieudefensie: ‘Vorig jaar hebben de
Brabantse Staten een fermbesluit ge-
nomen, en nu wordt er al wat van af
geknabbeld.’
Onder dedemonstrantenblijkt on-

duidelijkheid te bestaan over wat
een megastal precies is. De meesten
hebbenhet over eenmaximale vloer-
oppervlakte van 1,5 hectare per be-
drijf. Dat zou overeenkomen met
7.500 vleesvarkens of 125 duizend
kippen of 250 koeien per bedrijf.
Maar in boerenkringen worden

ook grotere eenheden genoemd, tot
maximaal 2,5 hectare. Megastallen
vandie omvang zijn gepland in zoge-

noemde ‘landbouwontwikkelings-
gebieden’. Borsboomverzucht: ‘Je zal
maar op zo’n bio-industrieterrein of
veefabriekenoord wonen.’
De ‘lopende zaken’ waarover Pro-

vinciale Staten zich vrijdag buigen,
betreffen vooral bedrijven die in dor-
pen of natuurgebieden liggen. ‘De
overheid zelf nam het initiatief tot

verplaatsing’, onderstreept CDA-frac-
tievoorzitter Conny Kerkhof. ‘De on-
dernemers zitten al te lang in onze-
kerheid.’ Ze wil een ‘fatsoenlijke
overgangsregeling’ en steunt als eni-
ge het voorstel van GS.
De meeste oppositiepartijen zijn

fel tegen. ‘De intensieve veehouderij
moet stoppen met uitbreiden. Ster-
ker, de intensieve veehouderij moet
stoppen’, zegt Veerle Slegers van de

SP. Collega Nico Heijmans: ‘We moe-
ten kiezen voor de volksgezondheid
in plaats van de euro’s.’ Johan Mar-
tens (GroenLinks): ‘We gaan het be-
sluit niet versoepelen.’
Tijdens de demonstratie waar-

schuwt varkensboer Rooijakkers,
voorman van boerenbond ZLTO, al-
vast voor de gevolgen. Want de mo-
derne mega-stallen komen in de
plaats van oude, milieuvervuilende
stallen. ‘Als u vandaag neen zegt te-
gen de vernieuwing, bent u voor het
in stand laten van verouderde stal-
len’, aldus Rooijakkers.
Tegenstander Borsboom vindt dat

‘kletskoek’. Want de boeren kunnen
volgens haar ook op andere plekken
en op kleinere schaal vernieuwen.
Coalitiepartner VVD komt met een

compromis, om aan slechts zestien
veehouderijen ontheffing te verle-
nen.MiekeGeeraedts: ‘Jemoet lopen-
de zaken netjes afwikkelen.’ Het
amendement wordt mede-onderte-
kend door PvdA en Christen-
Unie/SGP. Het krijgt vrijdagavond
ook de steun van het CDA en D66,
goed voor demeerderheid.
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‘We willen af van die
platte discussie vóór
of tegen megastallen’

‘Elke megastal is er
één te veel. Geen
veefabrieken meer’


