
   
 
 

Schriftelijke vragen van de Statenfracties van de PvdA, D66 en GroenLinks  

Betreft: Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg 

 
`s-Hertogenbosch, 17 april 2013 

 

Geacht college,  
 

Luisteren naar Brabanders, maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkelingen in de veehouderij (1). 

Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg 

In de Statenvergadering van 22 maart jl. is positief besloten over de “Transitie naar een zorgvuldige 
veehouderij 2020.” Onderdeel van deze transitie is het ontwikkelen van een maatlat waarin 
maatschappelijke verankering een belangrijk item is: “het is van belang dat de veehouderij in de  
omgeving ingepast wordt en daarmee maatschappelijk aanvaard wordt”.  
Een eerste vereiste is de “dialoog met de omgeving” en deze zal verplichtend opgenomen worden bij 
de herziening van de Verordening ruimte. 

Het belang van een  dialoog tussen boeren en buren wordt al langer onderkend, ook door de 
belangenorganisatie ZLTO. De provincie heeft mede om die reden de pilot Peelhorst ingericht, een 
netwerk met als doel (citaat website): “kennisdeling, samenwerking en uiteindelijk een versnelling 
van de ontwikkeling van duurzame landbouw en verbetering van de leefbaarheid in het gebied”.  
De dialoog met alle partijen maakt ook daar een belangrijk onderdeel van uit. 

Als Statenlid  worden wij regelmatig door Brabanders geïnformeerd over situaties in het 
buitengebied waar betrokkenen in een buurt het niet altijd gemakkelijk hebben om het met elkaar 

eens te worden. Zelden betreft het een confrontatie tussen boeren en burgers. Bijna altijd gaat het 
om boeren én burgers die zich samen sterk maken voor hun gezondheid en leefgebied en zich zorgen 
maken over de effecten van een grootschalige ontwikkeling, ver de omvang van het type 
gezinsbedrijf voorbij.  

De buurtbewoners vinden moeilijk hun weg in de ingewikkelde besluitvorming waar zowel de 
landelijke, de plaatselijke als de provinciale overheid een rol heeft.  

In de praktijk is een dialoog helaas soms niet meer dan dat bewoners geïnformeerd worden. 
Alternatieven ingebracht door buurtbewoners, boeren en burgers samen, worden lang niet altijd niet 

serieus genomen.  

 



   
 
In Overloon bijvoorbeeld. 

Het LOG in Overloon heeft twee delen. Deel 1 bevat mogelijkheden voor diverse grootschalige 
bedrijven, maar er is onvoldoende belangstelling. De provincie verkoopt de grond die aanvankelijk 
door de gemeente bestemd was voor intensieve veehouderij nu via notariële verkoop. Aanbiedingen 
zijn mogelijk tot 29 april a.s.. Het betreft OverloonOploseweg sectie T 56 (7 ha), en Oploseweg sectie 
T 57 (ruim 1 ha). Elders in het LOG deel I, bijvoorbeeld op de Rietdreef, zijn volgens de bewoners ook 
nog percelen voor IV beschikbaar.  

In deel 2 van het LOG is intensieve veehouderij in de huidige bestemmingsplannen niet toegestaan, 

omdat er te veel burgerwoningen zijn. Hier ligt het perceel Crooijmansweg 5, waarop een 
leegstaande boerderij met stal van een gestopte melkveehouder is gekocht door een varkensboer, 
een afwaartse beweging vanwege de ontwikkeling van een bedrijventerrein elders in de gemeente. 
Deze ondernemer wenst tussen de woningen een bedrijf te starten met varkens, omvang 2,5 - 3 ha. 
Sommige burgerwoningen liggen zeer dicht nabij het perceel. 

Bent u bekend met de situatie: het LOG Overloon met twee delen/bestemmingen, de verkoop van 

twee percelen aan de Oploseweg en de wens een varkensbedrijf te starten aan de Crooijmansweg 
tussen de burgerwoningen?  

De provincie heeft volgens de bewoners aangegeven dat er juridisch geen bezwaar is tegen de 
vestiging. Ze heeft de gemeente wel gewezen op het feit dat het bestemmingsplan gewijzigd cq 
aangepast dient te worden. Is deze informatie van de buurtbewoners juist? 

Ook al zou het juridisch mogen dan lijkt het hier op een situatie die zeker niet in de geest van de 
Brabantse Zorgvuldige Veehouderij (BZV) is, in het bijzonder omdat goede alternatieven in deel 1 van 
het LOG beschikbaar zijn of zijn geweest.  

3a Bent u het met ons eens dat, gegeven het feit dat er alternatieve, geschiktere locaties voorhanden 
lijken te zijn in het LOG in Overloon, de vestiging van het varkensbedrijf aan de Crooijmansweg niet 
in de geest is van de BZV? Zo nee, waarom niet? 

3b Is Netwerk de Peelhorst volgens u inzetbaar om te bemiddelen in dit soort situaties waar 
buurtbewoners wel degelijk bereid zijn tot meedenken, maar geen gehoor vinden bij de gemeente 
en de ondernemer en waarbij hun ingebrachte alternatieven op voorhand niet serieus worden 
genomen?  

3c Bent u het met ons eens dat, gegeven de beleidslijn Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 

2020, er op zijn minst serieus gekeken moet worden naar alternatieven die burgers inbrengen? 
3d Bent u bereid de  casus met spoed te onderzoeken en te beoordelen of de ingebrachte 
alternatieven van de buurt een nader onderzoek waard zijn? 

 

 

 

 



   
 
 

3e Zo ja bent u dan bereid tot die tijd de verkoop van de percelen OplosewegOverloon uit te stellen, 
zodat de varkenshouderij hier in geplaatst kan worden als dat een wenselijk alternatief blijkt? 

3f Zo nee, welke belemmeringen zijn er dan? 

PvdA    D66     GroenLinks 

 

Antoinette Knoet-Michels Anne-MarieSpierings   Paul Smeulders 

    Tineke Klitsie 

    MarusjkaLestrade 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Statenfractie PvdA 

mw. A.J.H. Knoet-Michels 

Statenfractie GroenLinks 

dhr. drs. P.H.M. Smeulders 

Statenfractie D66 

mw. M.J.G. Spierings 

mw. M.C. Lestrade-Brouwer 

mw. drs. C.G.M. Klitsie 

Postbus 90151 

5200 MC  ‘S-HERTOGENBOSCH 
Onderwerp 

Beantwoording schriftelijke vragen op grond van het Reglement van Orde 

betreffende vragen van mw. A.J.H. Knoet-Michels van de PvdA Statenfractie, 

mw. M.J.G. Spierings, mw. C.G.M. Klitsie en mw. M.C. Lestrade-Brouwer 

van de D66 statenfractie en dhr. P. Smeulders van de GL statenfractie aan het 

college van GS inzake de situatie LOG Overloon. 

 

 

 

 

Geachte, 

 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

 

** 

Datum 

13 mei 2013 

Ons kenmerk 

3402395 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M.L.P.J. van Bommel  

Directie 

Ecologie 

Telefoon 

(06) 52 78 35 32 

Fax 

(073) 681 76 41 

Bijlage(n) 

- 

E-mail 

MvBommel@brabant.nl 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OV-fiets. 
 

Bij brief van 17 april 2013, ingekomen op 18 april 2013, heeft u namens de 

statenfracties van de PvdA, D66 en GroenLinks op grond van het Reglement 

van Orde voor Provinciale Staten schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Bent u bekend met de situatie: het LOG Overloon met twee delen/bestemmingen, de verkoop 

van twee percelen aan de Oploseweg en de wens een varkensbedrijf te starten aan de 

Crooijmansweg tussen de burgerwoningen?  

Antwoord: Ja  

 

2. De provincie heeft volgens de bewoners aangegeven dat er juridisch geen bezwaar is tegen de 

vestiging. Ze heeft de gemeente wel gewezen op het feit dat het bestemmingsplan gewijzigd cq 

aangepast dient te worden. Is deze informatie van de buurtbewoners juist? 

Antwoord: Voor de locatie Crooijmansweg 5 te Boxmeer is door de provincie 

in december 2011 een ontheffing artikel 9.5 Verordening ruimte verleend voor 

uitbreiding naar 3 hectare. In de ontheffing is vermeld dat de gemeente nu aan 

de slag kan met het opstellen van een bestemmingsplan. Tevens is aangegeven 

dat de gemeente niet verplicht is van de ontheffing gebruik te maken; de 

gemeente kan er ook voor kiezen geen bestemmingsplan vast te stellen of een 

plan op te stellen of omgevingsvergunning te verlenen dat ziet op een kleiner 

bouwblok. 
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3a. Bent u het met ons eens dat, gegeven het feit dat er alternatieve, geschiktere locaties 

voorhanden lijken te zijn in het LOG in Overloon, de vestiging van het varkensbedrijf aan de 

Crooijmansweg niet in de geest is van de BZV? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord:  Nee, de locatiekeuze is het resultaat van een ruimtelijke 

afwegingsproces. Bij de feitelijke ontwikkeling wordt getoetst aan de BZV.  

 

3b. Is Netwerk de Peelhorst volgens u inzetbaar om te bemiddelen in dit soort situaties waar 

buurtbewoners wel degelijk bereid zijn tot meedenken, maar geen gehoor vinden bij de gemeente 

en de ondernemer en waarbij hun ingebrachte alternatieven op voorhand niet serieus worden 

genomen? 

Antwoord: Ja, het ondersteuningsteam van het Netwerk de Peelhorst handelt 

als een onafhankelijk team dat door ieder partij gevraagd kan worden. De 

buurtbewoners kunnen het ondersteuningsteam van het Netwerk de Peelhorst 

vragen om hen te ondersteunen. 

 

3c. Bent u het met ons eens dat, gegeven de beleidslijn Transitie naar een zorgvuldige 

veehouderij 2020, er op zijn minst serieus gekeken moet worden naar alternatieven die burgers 

inbrengen? 

Antwoord: Ja, voor dit concrete geval geldt dat de verplaatsing van de 

varkenshouderij in verband met de uitbreiding van het industrie Saxe Gotha al 

geruime tijd speelt. De ontheffing voor de Crooijmanseweg is eind 2011 

verleend. Sindsdien zijn er beleidswijzigingen doorgevoerd. Het is nu aan de 

gemeente om te beslissen of al dan niet van de verleende ontheffing voor het 

perceel Crooijmansweg 5 gebruik wordt gemaakt. 

 

3d. Bent u bereid de casus met spoed te onderzoeken en te beoordelen of de ingebrachte 

alternatieven van de buurt een nader onderzoek waard zijn? 

Antwoord: Nee. 

 

3e. Zo ja bent u dan bereid tot die tijd de verkoop van de percelen Oploseweg Overloon uit te 

stellen, zodat de varkenshouderij hier in geplaatst kan worden als dat een wenselijk alternatief 

blijkt? 

3f. Zo nee, welke belemmeringen zijn er dan? 

Antwoord: Hoewel in het Ontwikkelplan LOG Overloons Vlak op de percelen 

Oploseweg bouwblokken zijn geprojecteerd (nieuwvestiging), is het zover nooit 

gekomen. Door de wijziging van de verordening ruimte is nieuwvestiging niet 

meer mogelijk.  
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De gronden zijn in ons eigendom en worden momenteel bij notariële 

inschrijving als cultuurgrond verkocht. De percelen aan de Oploseweg zijn 

derhalve niet meer in beeld voor intensieve veehouderij.  

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
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