
   
 
 

 

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

Betreft: Situatie Oploo (Schipperspeel 1) en resultaten Netwerk de Peelhorst 

 

 
`s-Hertogenbosch, 17 april 2013 

 

Geacht college,  
 

Luisteren naar Brabanders, maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkelingen in de veehouderij (3). 

Situatie Oploo (Schipperspeel 1) en resultaten Netwerk de Peelhorst 

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks hebben vandaag vragen ingediend met betrekking tot de 
situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg. Een van de items hierbij is de rol die de provincie 
op zich neemt of zou kunnen nemen in het serieus luisteren naar burgers. Onze fracties hebben een 
vergelijkbare vraag over de situatie in Oploo rondom de uitbreiding van een vestiging naar 800 

melkkoeien aan de Schipperspeel 1. De grondgebondenheid van dit rundveebedrijf is vertaald naar 
gepachte gronden hemelsbreed op 15 km, grotendeels aan de andere zijde van de Maas. Het plan 
om ook een mestvergister te bouwen is inmiddels geschrapt. 

De buurtbewoners, onder wie melkveehouders en tuinders, voelen zich niet gehoord in de 
procedure. Onder andere worden vragen/zorgen over effecten op bijvoorbeeld de 
tuinbouwproducten niet beantwoord en worden ingebrachte alternatieven volgens hen niet serieus 
genomen. Zij hebben in een eerder stadium Netwerk de Peelhorst erbij betrokken en dat heeft niet 

geleid tot oplossingen. 

Wij zouden door u geïnformeerd willen worden over de stand van zaken van Netwerk De Peelhorst. 

1. Bij hoeveel dialogen tussen ondernemer en buurtbewoners is de Peelhorst betrokken 
geweest het laatste half jaar? Graag met nadere aanduiding. 

2.  Is Netwerk De Peelhorst erbij gevraagd door gemeente, ondernemer/boer, buurtbewoners , 
provincie of anderszins? 

3.  In hoeveel zaken heeft dit geleid tot maatwerkoplossingen die ondernemer/boer, buurt, 
gemeente en provincie tot (enige mate van) tevredenheid stemmen m.a.w. een succesvol 
afgerond traject. 



   
 

4.  In welke gevallen is geen dialoog tot stand gekomen door weigering van een der partijen? 

5. Was de weigering van gemeente, ondernemer/boer, buurtbewoners of anderszins? 

6. a.            Hoe is de lezing van Netwerk De Peelhorst betreffende de ontwikkelingen rondom 
situatie Oploo, Schipperspeel 1? 

b. Zijn er volgens hen nog mogelijkheden om buurt, gemeente en ondernemer te 
vrijwaren van juridische bezwaarprocedures? Zo ja, wenst u die actief in te zetten en ons 
over de afloop te informeren? 

 

Van de bewoners hebben wij begrepen dat de door hen voorgestelde maatwerkoplossing niet door 

de gemeente in voorgesteld aan de provincie, omdat de gemeente deze maatwerkoplossing kansloos 
achtte. Hierover hebben wij de volgende vragen: 

1. Klopt het dat de gemeente de door de bewoners voorgestelde maatwerkoplossing niet heeft 
ingebracht bij de provincie? 

2.  hebben burgers, bewoners en agrariërs mogelijkheden om maatwerkoplossingen 
rechtstreeks in te brengen bij de provincie in het geval een gemeente dit weigert in 
behandeling te nemen? 

Van de bewoners hebben wij begrepen dat de provincie begin 2013 een brief heeft geschreven aan 
de bewoners waarin de provincie aangeeft dat de voorgestelde maatwerkoplossing niet haalbaar is. 

Deze conclusie is echter niet voorzien van argumenten. Hierover hebben wij de volgende vragen: 

1. Bent u het met ons een dat bewoners recht hebben op onderbouwing van de conclusie dat 
de door hen voorgestelde maatwerkoplossing niet haalbaar zou zijn? 

2. Graag ontvangen wij van u de onderbouwing van de reden waarom de door de bewoners 
ingebrachte maatwerkoplossing niet haalbaar is. 

 

PvdA     D66    GroenLinks 

 

Antoinette Knoet-Michels  Anne-Marie Spierings  Paul Smeulders 

     Tineke Klitsie 

     Marusjka Lestrade 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 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 van aan 

het college van GS inzake de situatie Oploo (Schipperspeel 1). 

 

 

 

 

Geachte, 

 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 
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Bank ING 67.45.60.043 

 

** 

Datum 

13 mei 2013 

Ons kenmerk 

3402396 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M.L.P.J. van Bommel  

Directie 

Ecologie 

Telefoon 

(06) 52 78 35 32 

Fax 

(073) 681 76 41 

Bijlage(n) 

- 1 - 

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. Bij hoeveel dialogen tussen ondernemer en buurtbewoners is de Peelhorst betrokken geweest 

het laatste half jaar? Graag met nadere aanduiding. 

2. Is Netwerk De Peelhorst erbij gevraagd door gemeente, ondernemer/boer, buurtbewoners 

,provincie of anderszins? 

3. In hoeveel zaken heeft dit geleid tot maatwerkoplossingen die ondernemer/boer, buurt, 

gemeente en provincie tot (enige mate van) tevredenheid stemmen m.a.w. een succesvol 

afgerond traject. 

4. In welke gevallen is geen dialoog tot stand gekomen door weigering van een der partijen? 

5. Was de weigering van gemeente, ondernemer/boer, buurtbewoners of anderszins?  

 
Antwoord 1-5:  Het ondersteuningsteam de Peelhorst handelt vanuit een 
onafhankelijke positie en kan door iedere partij worden gevraagd voor 
ondersteuning. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de activiteiten, die 
het ondersteuningsteam in lokale trajecten heeft ondernomen in het afgelopen 
jaar. Het team is graag bereid hun ervaringen bij die lokale trajecten met de 
Statenfracties te bespreken.   
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Datum 

13 mei 2013 

Ons kenmerk 

3402396 

 

 

6.a. Hoe is de lezing van Netwerk De Peelhorst betreffende de ontwikkelingen rondom situatie 

Oploo, Schipperspeel 1? 
Antwoord: Het Netwerk de Peelhorst is door de provincie voor deze situatie 
gevraagd om te zien hoe boer en buurt met elkaar omgaan, alsmede om 
eventueel een rol te vervullen om te komen tot een gedragen plan waar alle 
partijen trots op zijn. Bij de start was de onderlinge verstandhouding tussen alle 
betrokkenen slecht. Er is daarom eerst met elke partij afzonderlijk besproken of 
te bezien of het zinvol was het gesprek met elkaar aan te gaan. Alle partijen 
(boer, buurt en gemeente) stonden hier positief tegenover. Uiteindelijk is het 
niet gelukt om er gezamenlijk uit te komen. 
Inmiddels is het traject door Peelhorst met de verschillende partijen 
geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt onder andere dat:  Er bij het begin geen vertrouwen in elkaar is geweest en dat gevoelens 

gaandeweg het proces niet zijn uitgesproken naar elkaar toe.  Het traject teveel is gegaan over de inhoud van het plan en niet/nauwelijks 
over ‘oud zeer’.  Boer en buurt vanuit het wantrouwen in elkaar steeds hebben gezocht naar 
signalen die dit wantrouwen bevestigen.   Bij het begin van het traject het provinciaal beleid nog niet duidelijk was, 
waardoor een gesprek op inrichtingsniveau niet mogelijk was.  Het alternatief van de buurt door gemeente onvoldoende in het gesprek 
betrokken is.  Gemeente en boer teveel samen opgetrokken zijn. 

 

b. Zijn er volgens hen nog mogelijkheden om buurt, gemeente en ondernemer te vrijwaren van 

juridische bezwaarprocedures? Zo ja, wenst u die actief in te zetten en ons over de afloop te 

informeren? 
Antwoord:. Nee, Peelhorst is van mening dat de situatie in de buurt als gevolg 
van de ontwikkelingen ernstig verstoord is waardoor alleen nog juridische 
procedures resten.  

 

7. Klopt het dat de gemeente de door de bewoners voorgestelde maatwerkoplossing niet heeft 

ingebracht bij de provincie? 

Antwoord:  Nee, de door de bewoners ingebrachte maatwerkoplossing –  

uitbreiding op een andere locatie-  is door de gemeente ambtelijk bij de 

provincie ingebracht.  

 

8. Hebben burgers, bewoners en agrariërs mogelijkheden om maatwerkoplossingen rechtstreeks 

in te brengen bij de provincie in het geval een gemeente dit weigert in behandeling te nemen? 

Antwoord:  Nee, conform de bedoelingen van de Wet ruimtelijke ordening ligt 

het primaat van het ruimtelijk beleid bij de gemeente. Maatwerkoplossingen 

zullen derhalve bij de gemeente aangereikt moeten worden en de afhandeling 

daarvan is een verantwoordelijkheid van de gemeente. 
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Datum 

13 mei 2013 

Ons kenmerk 

3402396 

 

 

9. Bent u het met ons een dat bewoners recht hebben op onderbouwing van de conclusie dat de 

door hen voorgestelde maatwerkoplossing niet haalbaar zou zijn? 

Antwoord:  Ja 

 

10.Graag ontvangen wij van u de onderbouwing van de reden waarom de door de bewoners 

ingebrachte maatwerkoplossing niet haalbaar is. 
Antwoord:. Op het moment dat de maatwerkoplossing door de gemeente werd 
ingebracht, is gelijktijdig aangegeven dat vanwege ruimtelijke motieven 
(openheid landschap) deze oplossing voor de gemeente niet bespreekbaar is. 
Bovendien zou er in die situatie dan sprake zijn van een niet toegestane 
nieuwvestiging. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
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BIJLAGE 

 

 

 

Betrokkenheid ondersteuningsteam Peelhorst bij lokale trajecten in het afgelopen half jaar 

 

Gemeente/ 

Onderwerp 

 

Gevraagd 

 

betrokkenen Rol Peelhorst  resultaat 

Gemert-Bakel 

 

Ontwikkelingsplan 

Graat gekoppeld aan 

ondernemerscan 

(HAS) 

Graat 

ZLTO 

gemeente 

Ondernemer en 

buurt (straal van 

500 m) 

Gespreksleiding 

 

Boer en buurt 

akkoord. 

Toch bezwaar 

van mensen 

die op 1 km 

afstand wonen 

Gemert-Bakel 

 

Stankoverlast 

Hoenselaar 

Buurt 

Gemeente 

Boer 

Buurt 

Gemeente 

Begeleiding aanpak 

Gespreksleiding 

Mediator 

Link met WUR 

Niet gelukt. 

Boer trekt 

zich terug. 

Gemert Bakel 

 

Initiatief voor 

mestverwerking 

lokatie De Fuik 

Buurt 

ZLTO afd. 

Buurt 

Dorpsraad 

Handel 

ZLTO afd. 

Gemeente 

(toehoorder) 

Gespreksleiding Boeren en 

burgers willen 

gesprek 

vervolgen. 

Gemeente 

geeft aan dat 

de lokatie niet 

goed is. 

Gemert Bakel  

 

Initiatief voor 

mestverwerking 

Wolfsveld 

Buurt Buurt 

Gemeente 

Initiatiefnemer 

Zorgen dat de buurt 

gehoord wordt en kan 

meepraten 

Contact 

burgers - 

initiatiefnemer 

is goed. 

Discussie 

tussen burgers 

en Stichting 

Md&Peel 

Gemert Bakel 

 

Ambitie voor 

Gebiedsaanpak 

ZLTO afd. 

BMF 

Lokale ZLTO 

Burgers 

Gemeente 

BMF 

Nagaan of de besluiten 

van PS op 22 mrt in 

samenwerking in de 

praktijk gebracht 

kunnen worden. 

Recent 

opgestart 
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Gemeente/ 

Onderwerp 

 

Gevraagd 

 

betrokkenen Rol Peelhorst  resultaat 

Landerd 

 

Graspeel. Conflict 

tussen gemeente en 

bewonersgroep over 

ontwikkeling 

Graspeel. 

Eigen 

initiatief 

Peelhorst 

Gemeente 

Groen Graspeel 

 

Verkennen of er een 

situatie kan ontstaan om 

de problemen 

bespreekbaar te maken 

en op te lossen 

Tot op heden 

niet gelukt. 

De gemeente 

haakt niet 

aan. 

Groen 

Graspeel 

associeert 

Peelhorst met 

een opgave 

van de 

provincie om 

in Peel 

concentratie 

van IV te 

realiseren.  

Sint Michielsgestel 

 

Kwestie Laar. 

Conflict tussen 

ondernemer en 

omgeving 

Gemeente 

Boer 

Gemeente 

Boer  

Buurt 

Verkennen of er een 

mogelijkheid is voor een 

dialoog over 

stankproblemen en 

ontwikkelingsplan 

bedrijf 

Nog niet 

gelukt. 

 

Buren willen 

pas gesprek, 

onder 

voorwaarde 

dat 

ondernemer 

afspraken mbt 

stank uitvoert. 

Peelhorst is 

hierover met 

de boer en de 

gemeente in 

overleg. 

Deurne 

 

Vestiging bedrijf 

ASVAM 

Provincie ASVAM 

Inwoners 

Deurne 

Gespreksleiding bij 

informatiebijeenkomsten 

ASVAM  

Mensen zijn 

geïnformeerd 

door de 

ondernemer 

en hebben 

hun zorgen 

kenbaar 

gemaakt 
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Gemeente/ 

Onderwerp 

 

Gevraagd 

 

betrokkenen Rol Peelhorst  resultaat 

ASVAM  

Gemeente 

Provincie 

Buurt 

Gespreksleiding bij 

besloten avond. 

Geen 

draagvlak bij 

de buurt 

gemeente Verkennen 

mogelijkheden om 

bestaande problemen 

aan te pakken. 

gebiedsprofilering 

Recent gestart 

Deurne 

 

VAB beleid 

Gemeente Boeren 

Burgers  

ZLTO 

Dorpsraden 

Gespreksleiding over 

hoe gemeente om kan 

gaan met vrijkomende 

bebouwing 

De gemeente 

werkt aan de 

hand van de 

resultaten een 

voorstel uit 

dat aan de 

raad wordt 

aangeboden 

Deurne 

 

Ontwikkelingsplannen 

Berkers 

Onder- 

nemer 

Ondernemer 

Buurt 

Gemeente  

Advisering aanpak en 

Gespreksleiding 

Acceptatie 

van de 

plannen door 

de buurt en 

afspraken over 

betrokkenheid 

buurt bij 

vervolg 

Deurne 

 

Spuiwater 

luchtwassers 

Enkele 

inwoners 

Deurne 

Waterschap Aa 

en Maas 

Inwoners 

Deurne 

Provincie 

Organiseren overleg 

tussen betrokken 

partijen om het 

onderwerp bespreekbaar 

te maken. 

Loopt nog.  

Boekel 

 

Toekomst 

dierhouderij Boekel? 

Gemeente 

ZLTO  

Enkele 

burgers 

Ca. 15 (jonge) 

burgers/boeren. 

 

Politiek luistert. 

Advisering aanpak. 

Gespreksleiding thema-

bijeenkomsten 

Organiseren politiekcafé 

Recent gestart 

Bernheze 

 

Herziening geurbeleid  

Gemeente Inwoners gem. Advisering aanpak 

Gespreksleiding 

bijeenkomst stank. 

Gemeente 

betrekt de 

verkregen 

informatie in 

het 

vervolgtraject. 
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Gemeente/ 

Onderwerp 

 

Gevraagd 

 

betrokkenen Rol Peelhorst  resultaat 

Bernheze 

 

Toekomst 

veehouderij? 

Gemeente 

i.s.m. 

ZLTO afd. 

en 

Bernhezer 

Buiten- 

wacht 

Gemeente 

ZLTO afd. 

Bernhezer 

Buitenwacht 

Inwoners gem. 

Advisering aanpak 

Gespreksleiding div. 

bijeenkomsten 

 

Recent gestart 

Sint Anthonis 

 

Ontwikkelingsplannen 

Rongen 

Provincie Boer/adviseur 

Buurt/advocaat 

Gemeente 

Provincie 

Mediation en 

Gespreksleiding 

Niet gelukt. 

Vertrouwen 

ontbreekt 

5 gemeenten land van 

Cuijk 

 

Stimuleren 

innovatieve 

ontwikkelingen 

agrofood 

Gemeenten 

Sint 

Anthonis 

en 

Boxmeer 

Gemeenten 

Ondernemers 

uit de regio 

Advisering over 

mogelijke  aanpak en 

koppeling met andere 

initiatieven in de regio 

Recent gestart 

Alle gemeenten in de 

Peelhorst regio 

 

Hoe om te gaan met 

gezondheidsvraagstuk 

Eigen 

initiatief 

Peelhorst 

Gemeenten 

GGD 

Raad voor de 

Gezondheid 

ZLTO 

Organisatie en 

begeleiding 3 

bijeenkomsten 

Gemeenten 

zijn 

geïnformeerd 

over feitelijke 

gegevens, de 

rol van 

partijen en de 

producten die 

ontwikkeld 

worden om 

hen te 

ondersteunen.   
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