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Betreft: vraag tot concretisering visie Veehouderij 

 

Geacht college van B&W.  

 

In de raad  van juli is de visie Intensieve Veehouderij vast gesteld  door de 

gemeenteraad, maar daarbij is door vele partijen aangegeven dat deze visie te 

abstract en te vaag is als startdocument. Daarnaast is de manier waarop de 

intensieve veehouderij in Nederland uitgevoerd wordt steeds meer achterhaald en 

roepen verschillende partijen op om eens kritisch te kijken naar de schaalvergroting 

en dieraantallen. 

 

De SP heeft in de discussie aangegeven afstand te nemen van het systeem van 

schaalvergroting en wereldhandel en een ‘boerenlandbouw’ te ontwikkelen op een 

regionale schaal, met een fatsoenlijk inkomen voor de boer. Er wordt immers wel 

goed verdiend in de voedselketen door supermarkten, diervoederproducenten en 

handelshuizen. Maar er komt meestal bitter weinig bij de boeren zelf terecht. 

Tegelijkertijd worden boeren door de markt gedwongen tot steeds grootschaliger en 

goedkopere massaproductie, met alle negatieve gevolgen van dien voor mens en 

milieu in de omgeving. De SP heeft een concrete breed gedragen visie ontwikkeld, 

een stip op de horizon, die we helaas niet terug zien in de “visie” van het college. 

Ook in de bijeenkomsten die georganiseerd zijn om de mening van de ‘stakeholders’ 

mee te kunnen nemen in de “visie”, zijn concrete zaken aan de orde gesteld. Ook 

daarvan is weinig terug te vinden in de visie van B&W, terwijl die volgens de SP ook 

terug hadden moeten komen in deze visie. 

 

Miste de nota waarin de visie van dit college werd weergegeven al een duidelijk 

vergezicht, geconcretiseerd in normen, kengetallen en streefwaarden, het 

uitvoeringsprogramma – waarin die concretisering wél naar voren zou komen – 

ontbeert die eveneens. Ondanks de toezegging van wethouder Tegels dat het 

uitvoeringsprogramma duidelijkheid zou verschaffen. Ook nu geen streefreductieper-

centages per emissietype (geur, ammoniak, fijnstof) voor de veehouderijsector als 

geheel in Horst aan de Maas. Maar de visie is niet alleen vaag, hij is ook niet fris en 

echt toekomstgericht!   

   
Eigenlijk kan dat ook niet anders. Hoe kun je een vage visie met vage, niet 
geconcretiseerde, doelen aan een concreet uitvoeringsprogramma koppelen. En dat 
blijkt dus. Wat wil je uiteindelijk bereikt hebben? Waar wil je met de stakeholders 
naar toe, wat is je eigen boodschap en hoe wordt die concreet? Niets van dat alles. 
Eigenlijk is het geformuleerde beleid m.b.t. de controle in het kader van de IPPC 
tekenend: wat al in februari van dit jaar gerealiseerd had moeten worden, komt met 
de plannen van dit college pas over drie tot vier jaar tot stand! Zo ziet het hele 



uitvoeringsprogramma er uit. Te laat en te weinig! Helaas.  Daarmee loopt het college 
achter de feiten aan. 
 

Gezien voorgaande roept de SP het College van Burgemeester en Wethouders op 

om het “Uitvoeringsprogramma veehouderijen” terug te trekken en alsnog de visie te 

concretiseren in een wel duidelijk uitvoeringsprogramma. En als inderdaad blijkt dat 

de “visie” van het college op zich te vaag is om over te kunnen gaan op 

concretisering, dan verzoek we u ook de notitie met betrekking tot uw visie intensieve 

veehouderij terug te trekken. Zowel visie als uitvoeringsprogramma zijn nietszeggend  

en geven geen houvast voor agrariërs, burgers en natuur. Alle kanten kun je ermee 

opgaan, maar gaan we ook de goede kant op? Hoe zien we het en waar willen we 

naar toe als Horst aan de Maas?  

  

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, 

  

Namens de fractie van de SP 

 

 

 

 

Michael Van Rengs 


