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Onlangs heeft u de ontwerp omgevingsvisie gepubliceerd. Ik heb de visie met interesse 
doorgenomen en heb de volgende opmerkingen. 

Als varkenshouder valt de visie mij wat tegen. In het hele stuk wordt met geen woord gerept 
over de varkenshouderij of intensieve veehouderij. Wel geeft u aan dat de ambitie is dat de 
inzet van alle agrarische ontwikkelingen gericht is op kringlooplandbouw. 
Volgens de visie is dit een circulaire bedrijfsvoering die zich richt op het optimaal inzetten en 
hergebruiken van grondstoffen en producten en het zoveel mogelijk voorkomen van afval en 
schade aan het milieu. Deze ontwikkeling leidt dan tot het verlagen van de milieudruk, maar 
betekent tegelijkertijd het vergroten van de ruimtevraag door de benodigde extra 
landbouwgrond. 

-De varkenshouderij is juist een sector waar dit uitgangspunt al toegepast wordt. In de 
voeders worden veel restproducten uit de levensmiddelenindustrie gebruikt. Schade aan het 
milieu wordt zoveel mogelijk voorkomen door het toepassen van emissiearme stalsystemen. 

Het is voor mij echter onmogelijk om de geproduceerde mest in de directe omgeving af te 
zetten. Het overheidsbeleid ziet juist op het verwerken van alle mest van varkenshouderijen 
in mestverwerkingsinstallaties. De extra benodigde oppervlakte grond geldt voor ons bedrijf 
dan ook niet. 

Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan alle eisen met betrekking tot welzijn heb ik 
wel meer ruimte in het bouwblok nodig. Zo moeten bijvoorbeeld alle kraamzeugen meer 
ruimte krijgen voor losloop kraamhokken. 

Ik zou dan ook graag zien dat u in de definitieve visie een paragraaf opneemt dat 
vergrotingen van bouwvlakken voor varkenshouderijen mogelijk moeten zijn. 

Met vriendelijke groet,
Inwoner
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