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Onderwerp: burgerinitiatief Stop Veefabrieken Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
U heeft op 22 november 2010 naar aanleiding van het burgerinitiatief  "Stop Veefabrieken Utrecht" 
gevraagd  wat wij onder megastallen verstaan en wat het bestaande en voorgenomen provinciale beleid 
aangaande megastallen is. 
 
Over het bestaande provinciale beleid voor intensieve veehouderij en megastallen en de definitie van 
het begrip megastal zijn beleidsuitspraken te vinden in de PRS, het reconstructieplan, de actualisatie 
van het reconstructieplan en de Voorloper Groene Hart. 
Het voorgenomen beleid voor megastallen wordt verwoord in de landbouwvisie die opgesteld wordt. 
 
Definitie megastal 
 Bij het bepalen van wat onder een megastal verstaan moet worden, hebben wij bij de actualisatie van 
het reconstructieplan de ontwikkelingsmogelijkheden van een gezinsbedrijf als uitgangspunt gekozen. 
Omdat een bouwblok van 1,5 ha ruim voldoende ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor een 
gezinsbedrijf met 4 volledige arbeidskrachten, is dat als grenswaarde gekozen. Bij de  keuze van deze 
enigszins arbitraire grenswaarde is aangesloten bij de keuze die in Noord-Brabant is gemaakt.  
Achtergrondinformatie over de begrippen megastal en megabedrijf wordt o.a. gegeven in het Alterra 
rapport  nr. 1581: “Megastallen in beeld”. Een ander rapport dat een goed overzicht geeft over 
verschillende aspecten die spelen bij de discussie over megastallen is het CLM rapport “Megastallen 
nader bekeken”. In deze rapporten wordt het begrip megastal soms gerelateerd aan dieraantallen in 
plaats van aan bouwblokgroottes. Voor RO beleid zijn bouwblokgroottes een beter hanteerbare 
maatstaf dan dieraantallen. 
 
PRS 
In de PRS wordt niet specifiek ingegaan op megastallen. Wel bevat de PRS beleidsuitspraken over 
mogelijkheden voor nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij. De PRS is zeer 
terughoudend tegenover nieuwvestiging van landbouwbedrijven en dus ook van veebedrijven. De PRS 
biedt ruimte aan omschakeling van grondgeboden naar intensieve veehouderij en aan uitbreiding van 
bestaande intensieve veehouderij binnen milieukundige en ruimtelijke randvoorwaarden.  
In het Groene Hart is behoud van openheid van het landschap een ruimtelijke voorwaarde en om die 
reden is omschakeling naar grootschalige intensieve veehouderij in het Groene hart niet toegestaan 
(Voorloper Groene Hart blz. 16).  
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PS besluit over actualisatie reconstructie (28 juni 2010) 
PS hebben in het kader van de actualisatie van de reconstructie op 28 juni 2010 het volgende voorstel 
aangenomen (citaat): 
Gelet hierop stellen wij voor de omvang van bouwblokken voor intensieve 
veehouderijbedrijven het volgende voor: 
a. voor de gehele provincie bestaan de gebouwen waarin dieren worden gehouden uit ten 
hoogste één bouwlaag; 
b. voor de gehele provincie een maximum voor het bouwblok te hanteren van 1,5 ha; 
c voor het reconstructiegebied op de maximale omvang van het bouwblok van 1,5 ha twee 
uitzonderingen mogelijk te maken via (een ontheffing op basis van) de PRV: 
- voor het LOG tot maximaal 2,5 ha, onder voorwaarde dat de bedrijfseconomische noodzaak 
middels een bedrijfsplan wordt aangetoond en wordt voldaan aan het geldende ruimtelijke, 
milieu- en natuurbeleid (ja, mits); 
- voor de verwevingsgebieden voor een zeer beperkt aantal gevallen, onder voorwaarde dat 

voldaan wordt aan zeer stringente voorwaarden (nee, tenzij) 
 

Bij dit besluit om voor de hele provincie een maximum te stellen aan de omvang van bouwblokken 
van intensieve veebedrijven werd als overweging gegeven de waarschijnlijkheid van schadelijke 
gezondheidseffecten bij schaalvergroting en hoge veedichtheid en redenen van milieu, natuur en 
landschap. 

Voorgenomen beleid landbouwvisie 
In de landbouwvisie wordt voorgesteld om ook voor grondgebonden veebedrijven een bouwblok van 
1,5 ha als uitgangspunt te nemen en op basis van maatwerk op daarvoor geschikte locaties doorgroei 
naar 2,5 ha mogelijk te maken. Onder grondgebonden veebedrijven worden veebedrijven verstaan die 
in de voedervoorziening geheel of grotendeels kunnen voorzien door ruwvoerproductie op bij het 
bedrijf behorende gronden. De provincie wil het grondgebonden karakter van rundveebedrijven en 
weidegang behouden. 
 
Gezondheidsaspecten veehouderij 
De provincie ontwikkelt geen nieuw eigen beleid voor gezondheidsaspecten in relatie tot de 
veehouderij, omdat dit primair een verantwoordelijkheid van het rijk is. Mede naar aanleiding van de 
Q-koorts uitbraak hebben de vroegere ministeries van LNV en VWS opdracht gegeven voor enkele 
onderzoeken over de relatie tussen veehouderij en gezondheid van omwonenden. Indien het rijk na 
afronding van deze onderzoeken met regelgeving of richtlijnen komt die voor het provinciale beleid 
van belang zijn (bijvoorbeeld over zonering van de geitenhouderij en/of andere veesectoren), dan zal 
de provincie daar uitvoering aan geven. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De informatie in deze statenbrief is bedoeld om PS in staat te stellen het burgerinitiatief "Stop 
Veefabrieken Utrecht" zorgvuldig te behandelen. 
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
PS kunnen de informatie in deze statenbrief betrekken bij de behandeling van het burgerinitiatief. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Deze statenbrief is ter kennisname. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


