‘s-Hertogenbosch, 21 januari 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 43 van het Reglement van Orde
Betreft: nieuwvestiging veehouderijen

Geacht college,
Op 12 januari jl. heeft in de gemeente Sint-Oedenrode een informatiebijeenkomst, tijdens welke
ook de provincie was vertegenwoordigd, plaatsgehad n.a.v. de voorgenomen verplaatsing én
nieuwvestiging van een varkenshouderij van de gemeente Laarbeek naar het voormalig
Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) Jekschot in Sint-Oedenrode.
Tijdens deze bijeenkomst gaven omwonenden o.b.v. verschillende argumenten (op het gebied
van o.a. gezondheid, milieu en landschap en maatschappelijk) aan tegenstander te zijn van de
komst van deze varkenshouderij en in deze omvang.
De aanvragende partij maakte toen eveneens van de mogelijkheid gebruik om haar belangen
uiteen te zetten en vóór nieuwvestiging te pleiten.
De fractie van het CDA heeft hierover de volgende vragen:
1. Kunt u aangeven wat u van deze procedure vindt en welke rol de provincie hierbij zou kunnen
spelen? Is de procedure, vanwege het moment van de aanvraag (2011), anders dan de
mogelijkheden in de huidige Verordening ruimte?
2. Bestaat er een overeenkomst met de gemeente Laarbeek voor financiële compensatie
wegens het niet doorgaan van het LOG? Indien ja, wat is de inhoud van deze overeenkomst?
Heeft de provincie mogelijkheden tot compensatie bij het niet of op een andere wijze
doorgaan van onderhavige plannen tot nieuwvestiging?
3. De provincie heeft aan de gemeente Laarbeek een ontheffing verleend voor deze veehouderij
op het grondgebied van de gemeente Sint-Oedenrode. Heeft de provincie de gemeente SintOedenrode meegenomen in dit proces en wat is de rol van de gemeente in dat proces?
4. Hoeveel vergelijkbare situaties van nieuwvestiging spelen er op dit moment nog meer in
Brabant?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,

Ton Braspenning

