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Bedrijfsadviseur Peter Monster over Brabantse bouwstop:

‘Rem op innovatie’
De bouwstop van de provincie Brabant vertraagt innovatie in
de varkenshouderij. Dat vindt Peter Monster, bedrijfsadviseur
varkens- en pluimveehouderij van Van Dun Advies BV. De
afgelopen maanden begeleidde hij veel vergunningaanvragen van
varkenshouders in Brabant.

Welke vergunningen worden niet meer in
behandeling genomen en welke wel?
„Aanvragen ingediend na 20 september worden aangehouden voor een periode van maximaal een half jaar en zullen worden beoordeeld op basis van nieuwe eisen. Aanvragen
voor 20 september zullen worden beoordeeld
op basis van geldende regelgeving.”
Waarin verschillen de oude en nieuwe eisen van elkaar en hoe zien deze nieuwe
eisen eruit?
„Volgens de nieuwe eisen moet er sprake
zijn van ontwikkeling naar een zorgvuldige
veehouderij. Het bedrijf zal moeten voldoen
aan de nieuwe Verordening Ruimte. De
Verordening Ruimte stelt bovenwettelijke
eisen bij de verdere ontwikkeling van een
bedrijf. Bijvoorbeeld: verplichte dialoog met
de omgeving, landschappelijke inpassing,
aanscherping van de geur- en fijnstofemissie.
De nadere invulling van de regels zal worden
vastgelegd in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De provincie is
hier mee bezig. Hierin staan bovenwettelijke
eisen op het gebied van fysieke leefomgeving, volksgezondheid, dierenwelzijn en
diergezondheid. Een veehouder moet hier
in de toekomst aan voldoen. Een veehouder
zal voor zichzelf moeten afwegen of deze
maatregelen op zijn bedrijf in te passen en
financieel haalbaar zijn.”
Wat vindt u van deze bovenwettelijke
eisen?
„Veel varkenshouders voldoen al aan de
hogere eisen dan wettelijk verplicht is, zoals
een lagere geur- en ammoniakemissie. Wie
recent een nieuwe stal heeft gebouwd volgens
de Maatlat Duurzame Veehouderij voldoet al

aan bovenwettelijke eisen. We moeten oppassen dat we niet maatregel op maatregel
stapelen, dat demotiveert de ondernemers en
hun bedrijfsopvolgers. De varkenshouderij is
voor een verduurzaming van de sector, maar
loopt keer op keer tegen veranderende weten regelgeving op. Deze onzekerheid is funest
voor de ondernemers en voor een verdere
verduurzaming van de sector. Opmerkelijk is
dat de rundveehouderij nu ook word getroffen.
Rundveebedrijven in extensiveringsgebieden
mogen niet uitbreiden. In de rundveehouderij is
het nog nooit voorgekomen dat bedrijven niet
konden groeien.”
Wat zijn de gevolgen voor de varkenshouderij in Noord-Brabant?
„Ik kan me voorstellen dat door dit besluit
innovatie vertraging oploopt of achterwege
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De bouwstop tast
volgens Peter Monster
de concurrentiepositie
aan van de Brabantse
varkenshouders.

blijft. Varkenshouders in Brabant willen best
investeren in innovatie, maar dan moeten
ze wel de mogelijkheid hebben om te kunnen bouwen en hun bedrijf kunnen uitbreiden om financiële middelen te generen.
Daarnaast vind ik het een slechte zaak voor
de 100.000 gezinnen die werkzaam zijn
en dus afhankelijk zijn van de intensieve
veehouderij in Brabant. Zeker in tijden van
economische crisis moeten we proberen
om zo min mogelijk Nederlanders werkloos
te laten worden. Ook verslechteren de
extra maatregelen de concurrentiepositie
van de Brabantse varkenshouders, omdat
ze aan de nieuwe strengere eisen moeten
voldoen.”
Wat betekenen de nieuwe eisen voor
de varkenshouderij in de rest van
Nederland?
„Ik denk dat vanuit Den Haag en overige
provincies zoals Gelderland en Overijssel
met belangstelling wordt gekeken naar
Noord-Brabant. Het zou me niet verbazen
als een aantal facetten wordt overgenomen
in landelijke wetgeving. Ik denk hierbij
aan volksgezondheid, diergezondheid,
geurbeleid, mineralenkringloop en fysieke
leefomgeving.”
Kunnen varkenshouders aanspraak maken op schadevergoeding en bij wie?
„Wanneer door het wijzigen van ruimtelijk
beleid onvoorziene beperkingen worden
opgelegd, kan mijn inziens planschade
worden geclaimd bij bevoegd gezag. Dit is
waarschijnlijk de provincie.” 
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