
 

 Politieke moed nodig: verduurzaming koploper vraagt om verleggen grenzen – casus Captein  

Beste Statenfractie in Provincie Zuid-Holland,

 

Door middel van dit bericht willen wij een beroep doen op uw politieke moed. Die is namelijk nodig,

omdat wij bij de verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering tegen onnodige beperkingen o.b.v.

de formulering van het huidige provinciale beleid aanlopen. In dit bericht lichten we het proces zoals

dat tot nog toe doorlopen is kort toe en vragen wij om uw reactie hierop. Wij gaan graag verder met

u in gesprek om uw visie op onze casus te vernemen.

 

Achtergrond

Al 4 generaties lang proberen wij op ons gemengde boerenbedrijf zoveel mogelijk kringlopen te

sluiten. Ruim voordat circulariteit in de mode kwam, voerden wij ons varkens de restjes (wei) van

onze ambachtelijke kaasbereiding en brengen we de gewilde varkensmest tot waarde op de gronden

in de omgeving van ons bedrijf. Na jaren van stilstand in de ontwikkeling van onze neventak

varkenshouderij, hebben we nu ook (al een tijdje) mooie plannen om ook dit integrale onderdeel van

ons bedrijf verder te verduurzamen en het dierenwelzijn van onze varkens te verbeteren. We willen

een zogenaamde ‘wroetstal’ bouwen, waardoor de hoeveelheid ruimte, lucht en licht per varken

enorm toe zal nemen in vergelijking met de huidige onderkomens uit 1986   waarin de varkens nu

verblijven. Deze ontwikkeling, die ook aansluit bij de schaal van onze andere bedrijfsonderdelen

meer koeien – melk – kaas – wei – grond dan vroeger), kan financieel alleen uit wanneer ook het

aantal varkens dat (duurzaam) gehouden wordt, toeneemt.

 

‘Probleem’

En daar stuiten we op een uitdaging. Die uitdaging ligt in de letterlijke interpretatie van het huidige

ruimtelijke ordeningsbeleid, zoals dat sinds enkele jaren geldt voor varkenshouderijbedrijven in de

provincie Zuid-Holland. Op basis van dit beleid moet onze huidige varkenshouderij namelijk worden

aangemerkt als een neventak van onze hoofdactiviteit (melkveehouderij i.c.m. kaasmakerij en

boerderijwinkel). En voor deze neventak geldt dat deze alleen dan mag uitbreiden wanneer de

neventak in de periode tussen 2014 en 2016 meer dan 20% van de economische bedrijfsomvang

uitmaakte. Daar is in onze situatie geen sprake van. In het ‘beste’ geval bedraagt de omvang van de

neventak ca. 12% .

Wat echter bij de beraadslagingen in het kader van de totstandkoming van voornoemd beleid wél

besproken en afgewogen is, maar niet als zodanig expliciet in de tekst van de Verordening Ruimte of

de toelichting op de Verordening terechtgekomen is, is dat voornoemde regeling voor

uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijactiviteiten als neventak niet bedoeld was

voor een bedrijf als het onze, maar voor bedrijven met een veel kleinere omvang, zowel qua

intensieve veehouderijactiviteiten als qua volledige bedrijfsvoering. Er werd gesproken over

zogenaamde ‘hobbyhouders’, die geen prooi mochten worden voor grijpgrage ontwikkelaars, uit

onze provincie of elders vandaan. Met het merendeel van u of uw voorgangers hebben wij op 15 juni

2016 juist nog onze toenmalige plannen als ‘voorbeeldig’ voorbeeld gedeeld en besproken. Dit is het

type ontwikkeling dat we in Zuid-Holland graag met elkaar willen.



 

Oplossing

Na uitgebreid vooroverleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk met gedeputeerden Bom-Lemstra en

Koning, zijn wij tot de conclusie gekomen dat bereidheid om mee te werken op dit moment echter

ontbreekt. Aanvragen van de benodigde afwijking is derhalve op dit moment niet opportuun. We zijn

echter van mening dat onze ontwikkeling juist wél in lijn is met de afspraken zoals die gemaakt zijn

over de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in Zuid-Holland. Ons bedrijf en onze

bedrijfsvoering passen bij uitstek in de filosofie van de circulaire landbouw. De door ons gewenste

ontwikkeling gaat qua duurzaamheid en dierenwelzijn veel verder dan wettelijk verplicht is. Van

precedentwerking zal derhalve helaas (voor de andere varkens in Zuid-Holland) én gelukkig (voor

ons) geen sprake zijn. Onze impact op de omgeving zal – ondanks dat toename van het aantal

varkens – juist nog verder afnemen.

 

In gesprek met u

In overleg met gedeputeerde Bom-Lemstra hebben wij ons oorspronkelijke plan al aangepast van

1.200 naar 800 varkens, waardoor de kringlopen in de huidige situatie optimaal zouden sluiten.

Verdere aanpassing van ons plan is wat ons betreft niet meer mogelijk, maar als u daar goede ideeën

voor heeft, houden wij ons natuurlijk van harte aanbevolen daarvoor. Dat moet dan wel iets verder

gaan dan: “van wei kun je ook een sportdrankje maken” dat soort opties hebben we al uitgebreid

onderzocht en dragen niet bij aan de door ons gewenste circulariteit.

Graag gaan wij met u in gesprek over uw visie op de beleidsmatige lock-in waarin wij op dit moment

verkeren. Uiteraard hopen wij op uw steun om hier uit te komen. Niet in de laatste plaats voor het

welzijn van onze varkens en de duurzaamheid van ons bedrijf, dat wij nog vele generaties na ons

hopen voort te zetten.

 

Alvast dank voor uw reactie!

Wanneer wij vóór 16 juni a.s. geen reactie van u ontvangen hebben, zullen wij zelf contact met u

opnemen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

             

Kaasboerderij Captein  


