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Onderwerp: Inspraakreactie ontwerp verordening Ruimte 2014  

 

Deurne 8 oktober 2013. 

 

Geacht College, 

 

Namens CDA Deurne dienen wij hierbij een inspraakreactie in tegen de tot 10 oktober 

2013 ter inzage liggende ontwerpverordening ruimte 2014. Kern van onze inspraak is dat 

wij ons grote zorgen maken over het proces en de route die u volgt om tot een duurzame 

toekomstbestendige Brabantse agrarische sector te komen.  

 

Onze provincie Noord Brabant, waartoe ook de gemeente Deurne behoort, heeft de 

afgelopen decennia een vooraanstaande positie bereikt in de agro-food sector. Meer als 

100.000 full time banen in onze provincie, waarvan er meer als 1000 in onze gemeente 

zijn. Het is aan ons om deze vooraanstaande positie te behouden voor de toekomst. Het 

is opvallend dat bij de wijziging van deze verordening de focus gericht is op 

regelgeving/beperking voor de veehouderij en dat aan de andere kant een provinciale 

Agro Food agenda is opgesteld, waarmee ontwikkeling wordt gestimuleerd.  

Het invulling geven aan een duurzame veehouderij binnen maatschappelijk aanvaarde 

kaders is onze kans. Provinciale staten en vele betrokken partijen, die het ‘Verbond van 

Den Bosch’ hebben ondertekend, onderschrijven gelukkig deze visie. Iedere partij is op 

basis van deze dialoog gestart om invulling te gaan geven aan deze duurzame 

veehouderij.  

Een duurzame veehouderij heeft kansen, als deze maatschappelijk gedragen wordt en 

dat onze inwoners hiervan het belang gaan ervaren. Dat betekent, dat hierbij aandacht is 

voor oa. volksgezondheid, leefbaarheid en dierenwelzijn.  

 

De nu voorliggende verordening remt de ontwikkeling van een duurzame veehouderij, 

hetgeen nadelig is voor onze inwoners en ondernemers. Hiervoor worden onderstaand 

een aantal zaken genoemd uit de verordening: 

1. Dierenwelzijn kan verbeterd worden door meer oppervlakte per dier te bieden. De 

beperking en regelgeving op m2 bouwvlak is een rem op verbetering van 

dierenwelzijn. 



2. In de verordening worden subjectieve criteria opgenomen om te toetsen bv.: 

- er moet een zorgvuldige dialoog zijn gevoerd 

- er moet getoetst worden op volksgezondheid 

Dit zijn criteria, die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, waarbij je risico’s loopt om 

tot de Raad van State hierover te procederen, wat lange doorlooptijden voor 

procedures betekent en ook betekent dat duurzame ontwikkelingen lang op zich 

laten wachten. 

3. Duurzaamheid van veehouderij houdt in dat de grondstoffenkringlopen worden 

gesloten. Dit betekent, dat er kansen moeten worden geboden om mest om te 

zetten in nieuwe grondstoffen. Alleen op bedrijfsniveau wordt in de verordening 

mestverwerking toegestaan. Vanuit duurzaamheid is het echter noodzaak dat 

deze innovatie ook mogelijk wordt gemaakt op grotere schaal in het buitengebied. 

4. Binnen de verordening draait alles om regels, die op bestaande 

technieken/systemen gebaseerd zijn. Voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen is 

er geen experimenteer / pilot mogelijkheid in de verordening. 

5. De verordening is qua regelgeving voor een groot deel gericht op het reguleren 

van de veehouderij. Dit staat in geen verhouding tot alle andere economische 

activiteiten in Brabant, die nauwelijks gereguleerd worden met deze verordening 

en hier mee volop kansen hebben voor innovatie.  

 

Wij vragen u de verordening aan te passen met inachtneming van onze inspraakreactie. 

Hiermee bieden we meer kansen voor innovatie en een duurzame veehouderij die ook  

levensvatbaar moet zijn. Verder is het van groot belang dat de dialoog op gang blijft 

tussen de Agro-food sector en de provincie. Alleen op die manier kunnen en willen we 

graag samen met u invulling geven aan de agenda van Brabant en de Agro Food agenda. 

Biedt mogelijkheden hiervoor in de slimste regio van de wereld. 
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p/a Evert van Kampen, 
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      5754 BC Deurne. 


