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in het voorjaar van 2007 werden de burgers van Overijssel, met name in Twenterand 
en Hellendoorn, opgeschrikt door aanvragen voor industriële veeteeltbedrijven van 
ongekende omvang. Door onderlinge burgerlijke betrokkenheid is de stichting 
VROM? (Vroomshoop en Omstreken een Mesthoop?) opgericht. De stichting is in 
hoge mate verantwoordelijk voor het bewustwordingsproces m.b.t. de reconstructie. 
Meer specifiek, de niet voorziene neveneffecten hiervan. Dit heeft geresulteerd in 
diverse voorlichtingsbijeenkomsten waarbij een breed scala aan specialismen hun 
kennis deelden over met name megastallen. Met klem willen wij aangeven dat zowel 
initiatiefnemers als standsorganisaties betrokken zijn geweest bij deze 
bijeenkomsten. Uiteindelijk heeft deze aanpak in hoge mate bijgedragen tot een sterk 
afkalvend maatschappelijk draagvlak voor de reconstructie, maar vooral voor de 
industriële veehouderij zoals die zich zou kunnen ontwikkelen. 

Leden van de stichting hebben in een ultieme poging, om van hun democratische 
recht gebruik te maken, in Overijssel het eerste provinciale burgerinitiatief ingediend. 
Duizenden betrokken belanghebbende burgers vertrouwden hun belangen toe aan 
de stichting, cq. indieners van het burgerinitiatief. Om die reden zijn wij dan ook van 
mening dat de maatschappelijke dialoog al jaren gaande is en -in Overijssel- vooral 
aangezwengeld en gecontinueerd is door de stichting VROM?. 

We hebben begrepen dat Staatssecretaris Bleker van het Ministerie EL&I een 
maatschappelijke dialoog wil starten over megastallen. Het is niet alleen in onze 
beleving, dat als iets "maatschappelijk" aangepakt moet worden, dat dit dan in het 
desbetreffende deel van de maatschappij plaats moet vinden. Dit is ook naar de 
letter en de geest van de Reconstructiewet Concentratiegebieden, zoals omschreven 
in de memorie van toelichting: "Bij het formuleren van oplossingen ligt daarbij het 
phmaat bij bewoners en bestuurders in de gebieden zelf'8. 

8 Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1999,26 356, nr. 3, pagina 16 
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Naar onze mening zou, om de maatschappelijke dialoog van staatssecretaris Bleker 
te laten slagen, de discussie dèèr plaats moeten vinden, waar zich de ontwikkelingen 
(megastalien als uitwas van de Reconstructie) voordoen. Hierdoor zou er een meer 
'maatschappelijke', zinvolle en beter werkbare invulling gegeven worden aan het 
voorgestelde doel en wordt de 'maatschappelijke' discussie niet verengd tot slechts 
een 'Haagse' aangelegenheid. 
Om die reden roepen wij u, colleges en raden, gedeputeerden en statenleden op om 
u tot de VNG Overijssel te wenden met het verzoek aan de Haagse VNG om de 
dialoog te starten in het hart van het reconstructiegebied Salland en Twente. Maar 
het liefst en vooral in de diverse betrokken gebieden. 
Daarnaast sporen wij u aan om ook maatschappelijke stichtingen als en in strekking 
gelijk aan de onze van deze dialoog deel uit te laten maken. 
Hoewel wij ta.v. het fenomeen "megastalien" een belangrijke maatschappelijke 
bijdrage geleverd hebben, heeft onze stichting tot op heden geen uitnodiging(en) 
voor een gesprek of deelname mogen ontvangen. Wij concluderen wel dat de 
'maatschappelijke discussie' al jaren geleden is gestart en dat het proces rond de 
reconstructie in zijn algemeenheid in hoge mate bijgedragen heeft aan de politieke 
verschuivingen zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau. 

Met vriendelijke groet, 

Douwe Bouma 
Jan Veldhuis, 
Indieners van het Overijsselse burgerinitiatief 
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