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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Op 27 september 2010 is er een burgerinitiatief “Stop veefabrieken Utrecht” ingediend.  De 
indieners en de ondersteuners maken zich ernstig zorgen over de mogelijkheid van de komst 
van megastallen in de provincie Utrecht. Zij verzoeken Provinciale Staten om in het kader van 
het ruimtelijk beleid dit te voorkomen en te kiezen voor een grondgebonden en 
diervriendelijke veehouderij die het milieu en de landschappelijke waarden niet aantast. Zij 
verzoeken dit burgerinitiatief in adequaat en effectief provinciaal beleid te vertalen (zie tekst 
burgerinitiatief in bijlage). 
 
U besloot 25 oktober 2010 (PS2010PS10) heeft Provinciale Staten vastgesteld dat het hier een 
geldig burgerinitiatief betreft op grond van de Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht.  
De volgende stap conform deze verordening is dat de indieners in de gelegenheid worden 
gesteld het burgerinitiatief toe te lichten in de statenvergadering van 22 november 2010. 
 
De commissie RGW heeft inmiddels, gelet op het statenbesluit van 25 oktober 2010 over de 
geldigheid van het burgerinitiatief, uit haar midden vier statenleden benoemd in de werkgroep 
Burgerinitiatief (mevrouw Bodewitz en de heren Kloppenborg, Konings en Seldenrijk), die 
onder voorzitterschap van de commissievoorzitter de heer Van der Werff, een voorstel heeft 
gedaan over hoe het Burgerinitiatief "Stop veefabrieken Utrecht"verder te behandelen. 
Dit voorstel is behandeld in de commissie RGW van 8 november 2010 en dit statenvoorstel 
ter besluitvorming voor de statenvergadering van 22 november 2010 is daar de uitkomst van. 
 
De werkgroep heeft voorgesteld om: 

- het Burgerinitiatief “Stop veefabrieken Utrecht” af te handelen voor de 
statenverkiezingen van 2 maart 2011; dit is ook overeenkomstig de wens van de 
indieners; 

- dit betekent inhoudelijke behandeling van en besluitvorming over het burgerinitiatief 
in de statenvergadering van 7 februari 2011; 



- om te komen tot een goede en evenwichtige voorbereiding van de besluitvorming stelt 
de werkgroep voor om:  

 
1.Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk (in elk geval voor 15 december 2010) om een 
schriftelijk advies te vragen over het burgerinitiatief. Waarbij met name twee zaken 
aan de orde zijn:  
-allereerst de vraag hoe het burgerinitiatief zich verhoudt tot het staande en 
voorgenomen relevante provinciale beleid? 
-daarnaast de vraag wat Gedeputeerde Staten onder een megastal verstaan? Daarbij is 
het verzoek om te komen met een document met achtergrondinformatie over de 
verschillende gehanteerde definities inzake megastallen bij relevante partijen in de 
samenleving en de Rijksoverheid, zodat de keuze voor een eigen provinciale definitie in een 
context wordt geplaatst. 
 
2.voor de definitieve besluitvorming aan de orde is een hoorzitting met deskundigen te 
houden over de materie van het burgerinitiatief. Hierbij valt te denken aan aspecten als 
landschap, ruimtelijke effecten, de economische toekomst van de landbouw, 
dierziekten en dierenwelzijn; 
 
3.voor de definitieve besluitvorming aan de orde is een werkbezoek te brengen in het 
kader van het burgerinitiatief aan (een) daarvoor in aanmerking komend€ agrarische 
bedrijf of bedrijven.  

 
Voor de nadere invulling van deze voorstellen zal de werkgroep burgerinitiatief “Stop 
veefabrieken Utrecht”  zich steeds wenden tot commissie RGW. Voor deze nadere invulling 
zal de werkgroep zich ook oriënteren op de aanpak van diverse provincies, die al een 
vergelijkbaar burgerinitiatief behandeld hebben, zoals Overijssel en Noord Brabant. De 
werkgroep wordt bij haar werkzaamheden hierbij ondersteund door de griffie. 



Ontwerp-besluit 

Besluit van 22 november 2010 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van statencommissie Ruimte, Groen en Water van 8 november 2010, afdeling 
Statengriffie , nummer 2010INT200266; 
 
Gelezen het burgerinitiatief “Stop veefabrieken Utrecht”; 
 
Gelet op de Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat bij Statenbesluit van 25 oktober 2010 is vastgesteld dat sprake is van een geldig 
burgerinitiatief ;  
 

Besluiten:  
 
1.in te stemmen met de door commissie RGW  in dit statenvoorstel geadviseerde procedure voor 
afhandeling van het Burgerinitiatief; 
 
2.verzoeken de commissie Ruimte, Groen en Water en de door haar ingestelde  werkgroep  met 
ondersteuning van de griffie zorg te dragen voor de uitvoering van de voorgestelde procedure, zodat 
besluitvorming over het Burgerinitiatief plaats kan vinden in de statenvergadering van 7 februari 2011,  
 

voorzitter, 
 

griffier,   


