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Onderwerp: Doorgest.: Brief met bijlagen aan B & W en de raad van de gemeente Hellendoorn 
Bijlagen: Brief met bijlagen aan B & W en de raad van de gemeente Hellendoorn 

Geachte heer Knopper, 

Wilt u deze brief met bijlagen doorsturen aan B&W en de raad. 
Bij voorbaat dank. 
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Met vriendelijke groet, 

Marco van Wijk 
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Stichting anti-industriële veehouderij Marie e.o. 
Secretariaat 
Vossenweg 1, 
7447 SC - Hellendoorn 

31 maart 2012 

Gemeente Hellendoorn 
Tav Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 
Willem-Alexanderstraat 7, 
7440 AE - Nijverdal 

Betreft : Evaluatie Reconstructiebeleid voor de Landbouwontwikkelingsgebieden 

Geacht college en raad, 

Wij schrijven u naar aanleiding van de in opdracht van Provinciale Staten uitgevoerde evaluatie van het 
reconstructiebeleid uitgevoerd door Arcadis. 

Zoals blijkt uit de gezamenlijke brief, van 8 belangen organisaties van omliggende gemeentes, 
vinden wij onze standpunten als aangegeven, op de bijeenkomst niet terug in het rapport. De 
verplaatsingsbehoefte is weinig, mede door het vervallen van gelden t.a.v. het aanleggen van de 
EHS, en de noodzaak zal daarmee verder afnemen. Ons standpunt was, is en blijft dat nieuw 
vestiging locaties niet nodig zijn. Bovendien door nieuw vestiging toe te staan, kunnen bestaande 
agrarische bedrijven belemmert worden in hun ontwikkeling. Er is voldoende ruimte in vrijgekomen 
en vrijkomende locaties. Laten we zuinig zijn op ons open landschap en zoals het beleid is, de 
verstening in het buitengebied tegen gaan. 

Mede door het ontbreken van onze standpunten in het rapport zoals bijgevoegd, vragen wij de 
Gemeente Hellendoorn om ons te steunen, en dit ook kenbaar te maken bij Provinciale Staten van 
Overijssel. 

Bij voorbaat dank, 

Met vriendelijke groet, 

M.J.E.M van Wijk. 
Voorzitter Stichting anti-industriële veehouderij Marle e.o. 

Bijlage : Brief aan L. Lamers Arcadis 
Hoofdrapport Overijssel Beleidsopties t b v overleg 21 maart 2012 



Geachte heer Lamers, 

Tijdens de bijeenkomst op 7 februari , met de betrokken belangenorganisaties is 
de toezegging gedaan dat wij als gezamenlijke burgerorganisaties zaken die 
niet of in onvoldoende mate correct zijn weergegeven konden corrigeren. 

In de bi jeenkomst van 21 maart was de doelstel l ing het uitwisselen van 
standpunten van alle belangenorganisaties en het aangeven van eigen 
voorkeuren. Alles gebaseerd op het concept advies van 15 maart. 

Het programma van die avond bood onvoldoende gelegenheid om te reageren 
op de wijze waarop de resultaten van de vergadering van 7 februari zijn 
verwerkt. 

In de bijlage geven wij een uiteenzett ing die gestoeld is op eerder genoemde 
toezegging. Zij behelst onder andere: 

• De gespreksbijeenkomst: 
• De inhoud van het "concept advies tb.v. terugkoppeling met 

belangroepen, bewonersgroepen en gemeenten op 21 maart 2012" 
• De inbreng van de bewonersgroepen en de verwerking van deze inbreng 

in het "concept advies" 

Wij vragen u op grond van de gedane toezeggingen om uw advies in 
overeenstemming met de bijgevoegde stukken te brengen. Ons is in de eerste 
bi jeenkomst toegezegd dat er eerst een correctie gedaan kon worden voordat 
het stuk terug zou gaan naar de provincie. 

Hoewel de bij u neergelegde tijdsdruk mee zal spelen achten wij het passend 
dat wij een ruimere periode krijgen voor reageren dan de dagen die zaten 
tussen het ontvangst van het concept van 15 maart en de bijeenkomst op 21 
maart. Wij gaan er van uit dat u recht doet aan de genoemde toezegging en dus 
de wijzigingen doorvoert en ons hiervan per omgaande bericht in afwachting 
van de definit ieve versie, 

Me t vriendeli jke groet, 

De gezamenli jke bewonersgroepen, 

Deventer Dinkelland Hel lendoorn Hof van Twente 
Ommen Tubbergen Twenterand Wierden 



Veronderstelde aanleiding 
Het advies stelt dat de directe aanleiding tot het door u uitgevoerde onderzoek 
zou zijn gelegen in een door PS uitgevoerde kwalitatieve evaluatie van het 
Reconstructiebeleid. Dit is naar onze beleving een onjuiste weergave van de 
werkel i jkheid. In 2004 is ten tijde van de "nacht van We i ten" , omdat het niet 
anders kon (gezien de samenstell ing van de Staten), het "Reconstruct ieplan 
Salland - Twente" aangenomen. Vanaf dat moment is er een geharnaste onrust 
ontstaan in de maatschappij resulterend in een aanzwellend verzet. Het is deze 
onrust en het aanzwellende verzet dat zich consistent doorzet en niet alleen 
geleid hebben tot burgerinit iatieven maar ook tot nadere onderzoeken voor de 
gevolgen op volksgezondheid, zelfs tot de aankondiging van Staatssecretaris 
Bleker om het landbouwbeleid te herformuleren. 

Uw advies legt in onvoldoende mate bloot dat de bevolking van Nederland niet 
de oplossingen accepteert die de politiek toen bedacht heeft. Oplossingen die 
resulteerde in een wet met hieruit voortvloeiend onuitvoerbare plannen. Het 
advies tracht in onze overtuiging antwoord te geven op vragen die niet gesteld 
zijn terwij l de problemen door de samenleving wèl geschetst z i jn 1 . Het zijn die 
doorvertaalde oplossingen van problemen die geleid hebben tot 
verschuivingen ten platte lande die vergelijkbaar zijn met de kerkscheuringen in 
het ver leden. 

Wij zijn van mening dat dit concept advies, niet gespiegeld kan worden aan de 
vanuit de uit de samenleving aangeleverde signalen. Dit heeft alles te maken 
met de opdrachtformulering van GS aan Arcadis. 

Het niet aansluiten van de geformuleerde opdracht aan de werkeli jke 
aanleiding is de reden dat de standpunten van BO niet voorkomen in het 
variabele model . 

'De avonden' 
Burgeravond: 
Er Is door de gezamelijke burger belangenorganisaties (voortaan de BO) een 
éénsluidend standpunt naar voren gebracht waar hier en daar per gebied een 
kleine nuance bijgevoegd is. De basis van het eensluidende standpunt zijn de 
bijdragen van V V M N , Hou Wierden Schoon en Stichting V R O M ? . De 
nagezonden bijdrage van Daarlerveen is nog niet verwerkt. Wij houden 
onverkort vast aan deze ingebrachte basis. 

1 Zie ook bijvoorbeeld: Rapport Veldkamp "Onderzoek naar maatschappelijk draagvlak megastallen" 



Er is expliciet naar voren gebracht dat de in het advies aangedragen variabele 
model niet aansloot bij het ingebrachte standpunt van BO. BO ging er van uit 
dat hun standpunt terug te v inden zou zijn in het 'concept advies'. Ten 
onrechte wordt de indruk gewekt dat BO een onverkorte keuze zou hebben 
voor de regeling zoals verankerd in de omgevingsvisie. In het variabele model 
aangemerkt als 3d. Hiermee wordt geen recht gedaan aan onze uitgebreide 
visie m.b.t. maximale bouwblokomvang en dat nieuwvestiging onder alle 
omstandigheden ongewenst is. 

Terugkoppeling avond: 
Ook hier waren de BO's genoodzaakt te persisteren in hun standpunt, namelijk 
dat het variabele model niet aansloot bij hun standpunt. Dit heeft o.i. alles te 
maken met het niet overeenkomen van de werkeli jke directe aanleiding en de 
opdrachtformuler ing door GS. 
Die avond waren naast LTO en NVV ook ambternaren van diverse gemeenten 
en natuur en landschaporganisaties vertegenwoordigd. Gedurende het gesprek 
deze avond kwam naar voren dat een meerderheid zich uitsprak of tendeerden 
naar optie 3d. Deze optie kwam in de samenvatt ing die dhr. Ullenbroeck 
formuleerde in het geheel niet uit de verf. Integendeel, er werd naar onze 
mening duidelijk gestuurd richting een meer rigide opstell ing die feitelijk 
aansluit bij het oude LOG-beleid. Deze opstell ing werd door een overgrote 
minderheid van de aanwezigen gedragen en zelfs niet door LTO die voor optie 
3 koos. En diegene die dit droeg formuleerde als argument dat "er nogal wat 
gemeenschapsgelden in visies en plannen gestoken is.(net als bij softenon?) 
Feit blijft dat naar onze mening de conclusies niet in het geheel overeenkomen 
met de concensus die die avond ontstond. 

Ons standpunt zoals dat niet in de varialbele tabel omvat was wensen wij graag 
alsnog volwaardig verwoord in het advies. 
Wij gaan er daarom van uit dat het standpunt van BO, zoals dat twee avonden 
is uitgedragen, alsnog wordt opgenomen in het concept advies maar ook de 
juiste tendens, zoals boven omschreven, juist verwerkt wordt in de conclusie. 

Opval lend en eigenlijk ook schokkend daarbij was, dat hetgeen door de 
vertegenwoordigers van de gemeenten, waarvan bij uitstek mag worden 
verwacht, dat zij het belang van haar bewoners ten principale 
vertegenwoordigen, weinig tot geen aandacht werd besteed aan dit aspect. 
Het handelde vooral over procedurele, financiële en organisatorische aspecten. 
De impact van de wetgeving op haar bewoners op het platteland bleef vrijwel 



volledig onderbelicht. Ook hieraan ligt de niet aan de werkeli jkheid gespiegelde 
opdrachtformulering van GS ten grondslag. 

Inhoudeli jke opmerk ingen: 
Conclusies in het advies: 
Wij hebben ons verbaasd over het feit dat de voorgelegde opties niet worden 
onderbouwd door het eerste deel van de rapportage waarin een analyse van 
de huidige situatie en de toekomstverwacht ingen wordt gegeven. Deze analyse 
ondersteunt in feite de standpunten zoals de BO die telkens ingenomen 
hebben. 

Een paar voorheelden: 
Voor de uitwerking van de beleidsopties stelt het concept advies in punt 6: dat 
er onder meer onderzocht moet worden dat: Indien er voor gekozen zou 
worden de LOGs en de verwevingsgebieden te integreren welke sturing te 
geven aan de ruimtelijke ontwikkel ing van de IV in dit gebied? 

Dit impliceert dat er onder het nu nog huidige regime wel 
sturingsmechanismen zouden zijn die tot een verantwoorde inrichting van het 
grondgebied zouden leiden. 
De mogelijkheid tot sturing is reeds onderzocht door GS. Deze kwam vanuit de 
opdracht van de Staten neergelegd in een mot ie 2 van Dalfsen, Evering 
Veldkamp cs. Dit onderzoek is uitgevoerd door 3 : 

• Instituut voor Agrarisch recht, Prof. Mr . D.W. Bruil 
• Advocaten bureau AKD Prinsen en van Wi jnen, Mr . Roozendaal 

Grosso modo trekt de procincie de conclusie dat er geen sturingsmechanistmen 
zijn om verantwoord te sturen anders dan gerommel in de marge. 
Een soortgelijk onderzoek is op Ri jksniveau 4 vooraf aan dit onderzoek 
uitgevoerd n.a.v. de hulproep van de gemeente Twenterand aan het adres van 
V R O M en LNV (2007). 

BO heeft in zowel de eerste als de tweede avond ingebracht dat er een set 
aanvullende sturingsinstrumentaria nodig zijn. Als voorbeeld is genoemd de 
mogeli jkheid tot sturen op diersoort, koppeling van bouwblok aan dieromvang 
of dieromvang aan werkeli jke hokbehoefte. Ook dit onderdeel kunnen wij niet 
terugvinden in het concept advies. 

2 Motie Overijssel 24-november-2007, huidige aanvragen ongewenste ontwikkeling voor Overijssel 
3 Statenstuk 8-2-200/, PS/2008/97 
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, TK 28973 nr. 17 



Wel iswaar wordt er gesproken over een blijvende verplaatsingsbehoefte echter 
de behoefte is "wein ig" en de noodzaak neemt verder af. Om deze reden en de 
geschetste toekomst ontwikkel ing zien wij ons gesterkt in het standpunt dat er 
geen enkele nieuwvestigingslocatie nodig is. Er is voldoende ruimte in de 
vr i jkomende locaties. 

Maar bi jvoorbeeld ook vind De Reconstruct iewet Concentrat iegebieden haar 
oorsprong niet vanwege het feit dat we in Nederland een tekort aan dieren 
hebben. Immense aantallen veelal geconcentreerd leiden tot veterinaire 
rampen. Het is daarom ook dat genoemde percentages van groei tot nu toe, in 
de orde van 10%, 25% en 35% nooit de term lichte stijging kunnen verdragen 
maar eerder die van een exorbitante groei. Graag zouden wij de term die 
gebezigd is in de conclusies (lichte) veranderd zien in forse groei. 

Het is BO volstrekt onduideli jk wat met publieke doelen wordt bedoeld. De 
natuurdoelen, verplaatsingen, stads- en dorpsuitbreidingen, volksgezondheid, 
tweede locatie, randvoorwaarden vanuit RO, piekbelasters worden expliciet 
benoemd. Wat blijft er dan nog over dat zou kunnen vallen onder de noemer 
publieke doelen, of hiervoor door kan gaan? 


