Visie veehouderij Meierijstad
In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stelling?

1. “De veehouderijen zijn een onmisbaar onderdeel van de
gemeente Meierijstad”
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Intensieve veehouderijen is een ander verhaal!
Mee eens. Maar geen megastallen en geen nieuwe bedrijven. Gelukkig als er her
der bedrijven defitief stoppen. Deze hoeveelheden varkens, koeien, kippen geiten,
enz mogen niet worden opgenomen in grotere bedrijven. Dat is het paard achter de
wagen spannen.
De grootschalige veehouderijen met alle gevaren van luchtvervuiling, zoönosen,
verkeersonveiligheid etc. zouden van geen enkele gemeente onderdeel uit mogen
maken. Kleinschaligere biologische ondernemingen zouden moeten worden
aangemoedigd.
Zie niet in waarom wel of niet vandaar neutraal
Echt niet als de wind verkeerd zit ruiken we hier in rooi zelfs de Mars uit Veghel,
dus straks zit de wind verkeerd ruiken we die megastal, moet echt niet kunnen, je
had last van de rook van mensen, dus doen ze er iets aan, en deze stinkzooi die mag
dan zomaar, echt belachelijk
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2. Woont u in de buurt van één of meerdere veehouderijen?
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Ja, in een straal van 1 kilometer zitten nu zo`n 100.000 varkens. Onze buurman gaat een
megastal bouwen van 12.000 varkens. Die vergunning was al aangevraagd door Bart van
Duijnhoven. Wij hadden daar geen bezwaar tegen ingediend. Dat hadden we nog nooit
gedaan. Ieder zijn kostwinning. Wisten we toen maar wat we nu inmiddels weten! Het
bedrijf was anders onverkoopbaar. Nu is dat gekocht door Familie Heijmans, afstand tot
ons woonhuis 250 meter. Familie Heijmans woont aan de Vresselseweg, tegen de bossen.
Is daar met zijn varkens weggekocht met overheidsgeld ivm natuurbescherming. Het is om
te gillen dat met dit overheidsgeld aan de andere kant van de bossen nu hopperdeplop
een nieuwe megastal gezet wordt. Verder binnen een straal van 250 meter: vd Vleuten
7.000 varkens mét mestverwerker (detail; gezet zonder vergunning, is er later bijgekocht)
en Pepers 10.000 varkens (stal voor 5.000 in aanbouw). Het zit al ramvol met varkens. Een
nieuwvestiging megastal is al helemaal `not done`. Of de Gemeente toont ballen en maakt
van het gebied waarin ik nu woon een `agrarisch industrieel gebied` en plaats de burgers
uit. Ik denk zelf dat dat de enige oplossing is.
Sint-Oedenrode is niet zo heel groot, dus je woon al gauw `in de buurt`. Bovendien blijkt in
het geval van bijvoorbeeld Q-koorts de afstand niet zo heel veel verschil te maken.
Wat is de buurt? Hemelsbreed 1 km. Zijn we de Q-koorts vergeten? Hoe groot was toen
de afstand? Wat heeft die voor ellende gezorgd en nog. Oost-Brabant is meer dan vol met
varkensstallen enz. De gezondheidsrapporten liegen er toch niet. Normen zijn ook maar
normen; op enig moment als handvat vastgesteld. Moeten hoog nodig bijgesteld worden.
Nee maar kom er wel geregeld langs, dus weet wat mensen uit de buurt meemaken
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In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stelling?

3. “Ik ondervind last van veehouderij(en) in Meierijstad”

(n=184)
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Ondanks dat alle varkenshouders luchtwassers op hun stallen hebben is het vaak niet
te harden buiten. Was ophangen buiten kan zelden. Een zwoele zomeravond en
windstil: sluit alles maar hermetisch af en ga vooral binnen zitten! De breivoeders
geven ook een penetrante geur. Dat is wel lekker goedkoop voeren. Verder is het
vrachtverkeer enorm toegenomen de laatste jaren. Verder ondervind ik zelf last van
mijn luchtwegen; heb sinds een paar jaar een kuchje waar ik niet vanaf kom. Van
luchtwassers zijn inmiddels ook onderzoeken bekend dat de zgn 85 % reductie niet
gehaald wordt maar hooguit 45 %. Uit onderzoeken is inmiddels ook gebleken dat de
luchtkwaliteit nu al `een grote rode vlek` laat zien boven een groot gedeelte van
gemeente Meierijstad. Onacceptabel om hier nog te wonen. De risico`s zijn
onacceptabel.
Volgens de recente rapporten zijn er gezondheidsrisico`s. Afstand is betrekkelijk. Zie
Q-koorts. Het zit ook in de lucht. Iedere bestuurder moet hardop zeggen hiervoor
neem ik geen verantwoordelijkheid. Wethouder stap op als daad van weerstand.
Misschien worden andere bestuurslagen ook een keer wakker.
Verpesting van het landschap en, zoals gezegd, Q-koorts heeft ook mensen uit de
stad getroffen (veel meer nog dan we denken) en fijnstof staat ook niet stil bij
bedrijfsgrenzen.
Er zijn destijds gebieden aangewezen waar uitbreiding was/is toegestaan. Je hoorde
daar niemand. Een ondernemer doet wat werd voorgesteld. En ...Nu er een aanvraag
ligt, komt de buurt daar opeens pas in beweging...
Nou als je gaat fietsen weet je wel waar ze zitten dus die mensen die er kort bij
wonen daar heb ik meelij mee! Kijk als je er zelf bij gaat wonen kies je er voor maar
zoon megastal moet nog gezet worden en daar kiezen die mensen in de stankcirkel
niet voor, echt belachelijk dat zoiets zomaar kan
Ik ruik niks
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In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stelling?

3.1 Kunt u kort toelichten welke last u ervaart van de veehouderij(en)?






























- verpesting van het landschap
- risico op van dier op mens overdraagbare ziektes
- gevaren van fijnstof in de lucht
- verkeersveiligheid voor fietsers in het buitengebied
- gebrek aan respect voor dieren
De grote vraag is: Wil ik leven in een maatsc
Als je Brabant binnen komt je hoeft niet te kijken naar borden waar je bent, Je ziet het je ruikt
het is meer dan
erg. dus geen stallen erbij.
De gevaren voor de volksgezondheid zijn te groot. Megastallen sinds 10 jaar. Nu nog zo'n
megastal? NEEN.
Onze kinderen en kleinkinderen krijgen de rekening gepresenteerd. Niet alleen de overheid heeft
daarin een verantwoordelijkheid, maar zeer zeker ook ondernemer Verhagen. Dit is geen boer,
maar wil een fabriek in varkens, waarvan het meeste vlees naar het buitenland gaat. Moeten wij
daarom ziek worden. Coby van de Pasch CDA was als gemeenteraadslid van de gemeente SintOedenrode tegen de megastal in Nijnsel. Nu plotseling als wethouder van Meierijstad mag het
wel. Ik stem nooit meer op CDA. Onbetrouwbare partij.
Fiets maar door het buitengebied
Geluid van de dieren, overlast van te grote tractoren met te grote aanhangwagens, die te snel
rijden, mono culturen mais, aardappelen, gras, verlies aan weidevogels, gebruik
bestrijdingsmiddelen, luchtverontreiniging door geur en fijnstof en verzuring. Indirecte last dat
veevoer veel soja bevat die iuit Zuid-amerika komt waar oerbos is gekapt om de soja te telen.
Geur
Geur overlast en gezondheid risico
Geur, fijnstof, verkeer, verslechtering van natuur en beeldkwaliteit buitengebied
Ik heb geen idee hoe en wat dit voor effect heeft op de gezondheid nu en op termijn. Rapporten
zeggen iets anders dan dat de gemeente mij wil doen geloven.
Mest, overvloed verbouwing mais, vervuiling met stikstof en fosfaat
Ongedierte
Overlast aan stank, geen uitzicht. Verder blijkt het zeer ongezond te zijn. (q koorts). De
grootschaligheid is hier ernstig debet aan.
Dierenwelzijn is in het geding
REGELMATIG STANK VAN VARKENSHOUDERIJEN TOT IN HET CENTRUM
Soms stank ontwikkeling.
Stank (5x)
Stank als je er langs komt bv met de fiets. Fijnstofgehalte is hier veel te hoog en dat is ongezond.
Stank bij verblijf in buitengebied
Stank en luchtwegklachten.
verkeersoverlast. De zware vrachtwagens rijden de hele straat aan gort
Stank van varkenshouderij in de buurt.
Stank, fijnstof en verkeerhinder
Stankoverlast
Stankoverlast als de wind verkeerd staat
Stankoverlast.
Stankoverlast. Niet alleen in het buitengebied maar ook in her centrum van Sint-Oedenrode
Veel stank overlast bij wandelen en fietsen. Kans op Q-koorts.
Veel stankoverlast van varkensgeuren. Vooral in de avonduren.
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Vieze lucht van ingekuild groenvoer.
Vooral de geur; dit is een zeer penetrante lucht. Ik vind het zelfs genant om mensen thuis uit te
nodigen als het mooi weer is. Van buiten zitten is zelden sprake.
Verder zie boven.
We zitten in een straat met 5 megastallen en in een buurt met nog eens heel veel stallen.
Overlast van verkeer, veel geur, onbekende fijnstoffen in de lucht.
Wij wonen tegen de leuningstraat aan en daar staat een megastal, dus ongedierte, maar waar ik
banger voor ben is zijn de stoffen die er vrij komen waar nu van gezegd wordt is niet gevaarlijk
maar over tien jaar te horen krijgen of zelfs last dat het ongezond is.

Kruising:
wonen in de buurt van veehouderij *
ondervinden last van veehouderijen
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B&W heeft zijn akkoord gegeven voor de bouw van een megastal in Nijnsel.

4. Onder welke voorwaarden mag die
veehouderij gebouwd worden volgens u?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:
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1. Onder geen enkele
voorwaarde, ik ben tegen
de komst (of uitbreiding)
van veehouderijen
2. Als de veehouderijen
ver genoeg buiten de
bebouwde kom liggen
3. Als er geen risico’s zijn
voor de volksgezondheid
4.Als de omgeving geen
(stank- en
geluids)overlast
ondervindt
5. Als het welzijn van de
dieren wordt
gegarandeerd
6. Als de uitstraling van
de gebouwen en het erf
er netjes en verzorgd uit
zien
7. Anders
8. Weet niet

Alles conform de regels
Als de concentratie aan hoeveelheid vee binnen een bepaald gebied niet te hoog is
Als de mensen die er al wonen er absoluut geen last van hebben en alleen dan, anders moeten ze
maar ruilen van woning met B&W
Als de omwonenden het waardeverlies van hun woning financieel gecompenseerd zien
Als de vergunningen in orde zijn
Als het aan de gestelde normen en eisen voldoet vanuit welstand
Als het het landschap niet aantast
Als omliggende boeren er niet de dupe van worden
Als ze voldoen aan de wet- en regelgeving
Concentratie van 18000 dieren leidt tot veel te grote risico's: als het fout gaat, gaat het heel fout;
verder: veebedrijven van duizenden dieren leidt tot een onaanvaardbaar hoog aantal
verkeersbewegingen van vee- en voederwagens over smalle landbouwwegen
Deze stal is veel te groot voor deze omgeving. Ik zou een max instellen van 2000stuks, en ervoor
zorgen dat er niet teveel veehouderijen tekort op elkaar zitten.
Deze veehouderij is qua schaal en impact op de omgeving te groot om in het gebied in te passen.
Niet doen dus.
Geen concurrentie voor de omliggende veehouderijen
Geen nieuwvestigging
Helemaal
Het geen mega grote bedrijven zijn
Ik ben tegen nieuwvestiging, uitbrieiden van veehouderijbedrijven moet wel toegstaan blijven
Transport van varkens
Van punten 2 tm 5 is al sprake, alleen weten veel burgers uit de bebouwde kom dat niet.
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5. Heeft u voor de gemeente Tops (complimenten) of Tips (aandachtspunten)
als het gaat over het beleid voer de veehouderijen in de Meierijstad?
(69% = weet niet)

Top:


















Ben en blijf overzichtig en openlijk
Een mooi item om te bespreken met de rooise bevolking
Eens wat besluitvaardige worden
Geen megastallen
Geen tops te benoemen als je dergelijke keuzes maakt
Goed gedaan
Goede overweging tussen overlast en bedrijsmogelijkheden
Hou rekening met de mensen in de buurt
Kijk ook naar de werkgelegenheid
Laat laten we deze groep behandelen, gelijk aan andere ondernemers
Niet meer maar beter
Oke
Sint-Oedenrode is altijd een landelijke gemeente waar absoluut ruimte moet zijn voor
veehouderij
Stop mega stal
Toestaan
Zeker géén compliment: Wie heeft het gemeentebestuur het recht gegeven deze beslissing te
nemen, tégen de landelijke en provinciale overheid in en zeker ook tegen de zin van een
meerderheid van de mensen die hier wonen
Zonder beleid kan er geen sprake zijn van een top of een compliment.

Tip:




















Alleen boeren toelaten die circulair en duurzaam werken
Bekijk alle menselijke en dierlijke aspecten qua gezondheid en leefbaarheid van iedereen
Ben zuinig op je boeren!!!! Ze zijn de basis van de maatschappij
BESLIST GEEN MEGASTALLEN VAN 17--18.000 VARKENS!!! MAX. 1000---1500 VARKENS
Beter naar de mensen luisteren
Boeren niet wegpesten
Breng de uitstoot van de gassen, en de afvoer van meststoffen verder naar beneden.
Controleer geregeld stankoverlast zeker in de zomer
CONTROLEREN GEBRUIK LUCHTWASSERS
De veehouderijen produceren zo veel dat 75% bestemd is voor de export. Waarom uitbreiden?
Denk aan de gezondheidszorg en de indeling van het gebied..
Doe wat goed is voor de gemeenschap, niet wat goed is voor één ondernemer
Duurzaamheid waarmaken
Een megastal mag er alleen komen onder zeer strikte voorwaarden zoals ver genoeg buiten
bebouwde kom, geen risico's voor volksgezondheid, geen overlast voor de omgeving etc. Met al
die voorwaarden lijkt het mij eerlijk gezegd bijna onmogelijk om een megastal te bouwen.
(daarom vind ik het ook vreemd dat B&W nu toch een akkoord heeft gegeven)
Eens wat verder kije en dan regels ook naar welzijn
Eens, maar nooit meer
Enkele bedrijven bevinden zich te dicht bij het centrum van Rooi
Familiebedrijfjes behouden
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Financiële compensatie voor waardevermindering woningen. Voor veel bewoners van het
buitengebied is hun woning ook deels hun pensioen.
Gebruik je verstand als het gaat om gezondheid, en laat je niet leiden door het grote geld
Geef bestaande bedrijven enige ruimte, maar zeker geen nieuwe locaties,
Geen mega stallen!
Geen megastal
Geen megastallen
Geen megastallen meer in Meierijstad
Geen meststof vergister
Hef het log gebied op
Het gebruik van het woord 'megastal' heeft voor veel mensen een slechte reputatie terwijl ze
eigenlijk niet zo goed weten wat een megastal is.
Hou rekening met de mensen in de buurt B&W zal er niet wonen
Laat de gezondheid van de bewoners van het gebied zwaarder wegen dan de economische
belangen
Laat de provincie expliciet communiceren dat zij 50% minder boeren wil,.
Laat iedereen de een veehouderij heeft zijn gang gaan. Maar Laarbeek moet dit zelf maar
oplossen
Let op de concentratie.
Luister naar de bewoners en durf te doen wat iedereen wil, geen Megastal
Luister naar de burgers en neem de petitie tegen de Megastal serieus.
Maak beleid want dat is er simpelweg niet. Sta daarnaast voor je principes en laat
volksgezondheid prefaleren op economische motiven.
Megastallen worden inmiddels verboden, echter lijkt er hier sprake te zijn van een vage
achterkamer deal tussen gemeentes. Het b&w in Meierijstad had hier een halt toe moeten
roepen maar zwichten nu alvoor het kapitaal. Gemiste kans gemeente en ook nog eens
schandalig, mijn tip is om eens wat ballen te tonen en staan voor integriteit en eerlijkheid.
Meijerijstad moet blijven realiseren dat er voedsel iedere dag geproduceerd noet worden en dat
de meeste mensen een mening over een veehouderij hebben zonder dat ze zicht er ooit echt
noemenswaardig in verdiept hebben
Neem iedereen in de discussie mee en beargumenteer goed waarom je het besluit neem .
Neem mensen in het gebied serieus in hun bezorgheid. het is niet alleen maar uitvoeren van
besluiten. Vind een oplossing, toon ballen
Niet te veel bedrijven bij elkaar ivm ziektengevaar voor mens en dier
Niet te veel luisteren naar negatieve inwoners.
Overleg met burgerrs en boeren over de invulling en beleid van ons buitengebied.
Probeer de branche om te bouwen naar klein schaligheid. Moet mi mogelijk zijn
Procedures sneller afwikkelen
Raad: let op het algemeen belang; daar ligt uw verantwoordelijkheid; toon lef en houd dit tegen
Stimuleer het biologisch boeren
Stop mega stal
Verder terug dringen van de bio-industrie
Weiger medewerking aan MEGA-stal in Nijnsel. Bestuurders wordt wakker en weiger
medewerking.
Werkgelegenheid
Zakelijk blijven
Zie hierboven
Zoek samenwerking met omliggende gemeenten voor een evenredige verdeling van dit soort
bedrijven.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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