
 

 

 

Peelgroepen niet naar werkconferentie ‘zorgvuldige veehouderij’ 

De gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peel hebben besloten om niet deel te nemen aan 

de werkconferentie die de provincie Brabant volgende week houdt in Sint Michielsgestel. De 

Peelgroepen blijven op het standpunt staan dat er op de eerste plaats een ‘stand-still’ van de 

veestapel moet komen, voordat zij overwegen deel te nemen aan een gesprek. Helemaal 

onbegrijpelijk is dat de provincie nu alweer nieuwe ‘ontwikkelruimte’ wil scheppen voor de veehouderij, 

terwijl de problemen die de veesector veroorzaakt allerminst zijn opgelost. Het gaat daarbij om 

aandachtspunten als volksgezondheid, leefbaarheid en structurele milieuproblemen.  

Uit de stukken die via de website van de provincie Brabant bekend zijn gemaakt, blijkt dat op allerlei 

onderdelen weer openingen worden gezocht om de intensieve veehouderij weer extra 

groeimogelijkheden te bieden. Het gaat daarbij onder meer om het opheffen van de bouwstop op 

geitenstallen (‘om knelpunten op te lossen’) of het opstellen van een nieuwe regeling om 

(gesubsidieerde) verplaatsingen van veehouderijen mogelijk te maken.  

Helemaal vreemd is het voorstel om in de definitie voor melkveebedrijven de eis van grondgebonden 

productie te laten vallen. Daarmee wordt het pad geëffend voor een nog intensievere melkveehouderij 

en nog meer dieren in de Peelregio. Daarmee gaat de melkkoe in Brabant het varken, de kip en het 

mestkalf achterna: de hele dag op stal en nooit meer naar buiten om te grazen in de wei.  

Ook de visie om het mestoverschot aan te pakken, laat weinig aan de verbeelding over. Volgens de 

provincie is grootschalige mestverwerking onontkoombaar. De provincie wil zelfs zo ver gaan om daar 

eigenhandig locaties voor aan te wijzen en dit ‘daarna pas kort te sluiten met gemeenten en andere 

partners in het buitengebied’. De vraag of mestverwerking überhaupt een oplossing is voor het 

vraagstuk van de verstoorde mineralenkringloop, wordt nergens gesteld. 

Dit is slechts een greep uit de stapel documenten die volgende week op tafel ligt. Uit de meeste 

stukken spreekt een oneindig geloof in telkens weer nieuwe, technische oplossingen voor de al 

decennia voortslepende problematiek van de intensieve veehouderij. Volgens de Peelgroepen is het 

de hoogste tijd om nu eindelijk eens échte keuzes te maken door serieus te kijken naar de kern van 

het probleem: is er nog wel plaats voor zoveel intensieve veehouderij in een dichtbevolkt land als 

Nederland? Dat geldt zeker voor de Peelregio: met circa 33 miljoen beesten het meest veedichte 

gebied van Europa. Waar liggen de prioriteiten van de overheid? Bij een vervuilende economie? Of bij 

volksgezondheid en het milieu? 



 

Afgelopen zomer hebben de Peelgroepen concrete voorstellen naar provincie en alle gemeenten in de 

Peel gestuurd om verdere groei van de veestapel te voorkomen. Daar is bitter weinig mee gedaan. In 

Sint Michielsgestel komen volgende week weliswaar enkele voorstellen aan de orde om meer grip op 

de veestapel te krijgen, maar die ruimte wordt volgens de voorstellen elders direct weer weggegeven. 

Daarmee wordt feitelijk ontkend wat er aan de hand is. Zo lang provincie en gemeenten deze 

struisvogelpolitiek blijven volgen, hebben de gezamenlijke Peelgroepen weinig te zoeken aan de 

onderhandelingstafel. 

De gezamenlijke Peelgroepen bestaan uit: Actiegroep Groen Graspeel (Landerd), Behoud De Parel 

(Grubbenvorst), Mens, Dier & Peel (Boekel, Gemert-Bakel) Vereniging Leefmilieu Veghel-Erp, 

Leefbaar Buitengebied Nederweert, Milieuvereniging Land van Cuijk, Stop de Stank en Werkgroep 

Behoud de Peel (Deurne). 

 


