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Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde van de Statenleden Ron de
Kort en Anton van Haperen over megastallen in Zeeland

Toelichting
Op woensdag 9 november jl. werden inwoners uit de gemeente Hulst, vooral zij die in de kop van
die gemeente wonen, opgeschrikt door de publicatie in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad van
een "Aanvraag omgevingsvergunning met milieueffectrapportage Rummersdijkstraat te
Hengstdijk en Kamperweg te Vogelwaarde". Insiders wisten dat deze dreiging er nog steeds was,
want ook in 2006 was er van dezelfde bedrijven een aanvraag in behandeling geweest bij de
gemeente Hulst en de provincie Zeeland. Bij beide aanvragen gaat het om 6720 vleesvarkens of
21700 "gespeende biggen". Het betreft hier varkenshouderijen waarvoor, gelet op de omvang van
de stallen, een verplichting bestaat tot het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER). In het
MER zijn de milieuaspecten beschreven, die op grond van de in 2006 vastgestelde Richtlijnen
voor de Milieueffectrapportage met betrekking tot voornoemde locaties zijn vastgesteld. Nu staat
in de omgeving van Kloosterzande, op enkele kilometers van de bedrijven van deze aanvraag,
ook al een varkensbedrijf.
Naar aanleiding hiervan heeft de Statenfractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen:
1. Is het college bekend met deze hernieuwde aanvragen die bij de gemeente Hulst zijn
binnengekomen en is de provincie Zeeland ook nodig op het gebied van
vergunningverlening om vestiging van deze bedrijven mogelijk te maken? Is er ambtelijk of
bestuurlijk contact tussen de provincie Zeeland en de gemeente Hulst over deze kwestie?
2. Is het college ook bekend met de stevige overlast die het reeds op korte afstand van
Kloosterzande gevestigde bedrijf geeft en is het college het met de PvdA-fractie eens dat
de vestiging van nog twee van dergelijke megastallen in dit gebied ongewenst is?
3. Is het college zich ervan bewust dat er elders in Nederland meer druk is op dit soort
bedrijven en er daardoor wellicht meer bedrijven hun oog zullen laten vallen op Zeeland en
dat duurzame plattelandontwikkeling daarmee zwaar onder druk komt te staan?
4. Is het college met ons van mening dat in dit soort bedrijven het welzijn van dieren in het
gedrang kan komen en dat gestreefd moet worden naar grondgebonden veehouderij?
5. Is het college met ons van mening dat omwille van gezondheidsrisico's voor de mens een
halt moet worden toegeroepen aan dit soort bedrijven?
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