
Bespreekpunten Megastal aan de Winschoterweg  

 

 

1.  (vraag 2 en 10) Het college schrijft dat er geen sprake zal zijn van veel meer vee. In 

verband met de Provinciale Omgevingsverordening zou de ondernemer in eerste 

instantie uitgaan van 250 koeien. Deze verordening zal vermoedelijk aangepast 

worden. Dat zouden er nu dus wel 400 kunnen worden, zoals hij aanvankelijk 

beoogde. Daarnaast zijn er 37500 kuikens die worden opgefokt tot kippevlees en  247 

stierkalfjes die na acht maanden worden gedood. Het is gerechtvaardigd om te stellen 

dat het aantal stierkalfjes zal toenemen als er meer melkvee is. Zijn onze collega-

fracties het met ons eens dat een paar honderd extra koeien en kalfjes “veel meer 

vee” is?   

 

2. (vraag 5) Op onze vraag of de koeien geweid worden nu en in de toekomst geeft het 

college een ontwijkend antwoord, namelijk dat de dieren gezien de 20 ha 

landbouwgrond naar buiten kunnen. Onze vraag is echter of de dieren in de zomer 

daadwerkelijk naar buiten gaan en of dat bij uitbreiding van het aantal ook nog 

gebeurt. Wij ontvangen hierover graag helderheid van de wethouder, maar zijn 

bovendien benieuwd naar de mening van de andere fracties over het belang van 

weidegang.  

 

 

3. (vraag 13 en 14) Vroeger werd melkvee niet gerekend tot intensieve veeteelt, omdat 

een boer meestal niet meer dan honderd koeien had – dat waren er al veel – en de 

dieren naar buiten gingen in de zomer. Tegenwoordig heeft een boer vaak honderden 

koeien, staan ze dag in dag uit binnen en is er sprake van een industrieel karakter van 

boeren, gezien het regelen van de aanvoer van voedsel en de afvoer van mest. Bij 

zulke grote groepen is er ook eerder sprake van ziektes. Het antibioticagebruik bij 

melkvee is dan ook flink gestegen. De laatste jaren doen veel boeren hun best om dat, 

mede gedwongen door regelgeving, weer terug te dringen. Nu ook het houden van 

melkvee net zo industrieel van karakter is geworden als het opfokken van varkens en 

kippen is het gerechtvaardigd om ook het houden van honderden koeien te betitelen 

als intensieve veeteelt. Dit gebeurt ook volgens de definitie van Al Terra, waarbij er 

vanaf 300 Nge kan worden gesproken van een megastal (400 koeien is 480 Nge).  

 

De  Partij voor de Dieren is dan ook benieuwd naar de mening van andere fracties 

over de wijze van beantwoording van het college van vraag 13 en 14. In het 

bestemmingsplan Buitengebied (vraag 14) staat bij Afwijkingsbevoegdheid”voor een 

grotere oppervlakte van de bestaande neventak intensieve veehouderij op het perceel 

Winschoterweg 11 mits deze vergroting noodzakelijk is vanwege normen op het 

gebied van milieu en/ of dierenwelzijn en het aantal dieren niet toeneemt.” Het college 

antwoordt dat de uitbreiding “alleen betrekking heeft op het aantal melkkoeien”. 

Ook dat moet beschouwd worden als intensieve veeteelt, zoals hierboven 

beargumenteerd. Een verruiming van het aantal dieren volgens het huidige 

bestemmingsplan Buitengebied is dus niet toegestaan. Hoe denken de andere 

partijen hierover?  
 

4. (vraag 12 – zie ook bij vraag 12 voor een toelichting op dit bespreekpunt) Bent u het 

met de Partij voor de Dieren eens dat het college de misleidende interpretatie van 

Gedeputeerde Staten van Groningen van het advies van de Gezondheidsraad, 



Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen, van 30 november 2012, bij GS aan de kaak 

zou moeten stellen, gezien de invloed van het Provinciaal OmgevingsPlan op onze 

gemeente?  

 

5. (vraag 13 – zie ook bij vraag 13 voor een toelichting op dit bespreekpunt) Wij zijn 

benieuwd naar de mening van de andere fracties inzake het besluit van het college om 

de GGD niet te betrekken bij de planvorming, terwijl het advies van de 

Gezondheidsraad inzake deze helder is, gezien de maatschappelijke kwesties rondom 

megastallen zoals aantasting van het landschap, dierenleed, milieuvervuiling en 

volksgezondheidsrisico’s.  

 


