Vragen Truke Noordenbos ex. Artikel 47 over uitbreiding megastal Hoogland
Op het erf van het pluimveebedrijf aan de Neerzeldertseweg in Hoogland (bij Amersfoort) staan op
dit moment twee stallen, die samen onderdak bieden aan 63.000 vleeskuikens.
De eigenaar wil uitbreiden. Met de bouw van een extra stal komt het totaal aantal kippen op
103.000.
Volgens Groen Links wethouder Janssen van Amersfoort blijft de fijnstof uitstoot hiermee ruim
binnen de geldende normen, en neemt de ammoniakemissie als gevolg van verschillende moderne
snufjes zelfs af.
De productie van mest neemt echter wel degelijk flink toe!! Er is verschil in emissie en productie.
Bovendien is er in de megastal een filmpje opgenomen door Animalrights waarin duidelijk wordt dat
dierenwelzijn te wensen overlaat.
De SP fractie heeft hierover de volgende vragen:
1.
2.
3.

4.
5.

Past de uitbreiding van deze megastal in de huidige landbouwvisie van de provincie waarin nog steeds
het terugdringen van mestproductie en dierenwelzijn genoemd staan als doelen van ons beleid?
Wat kan de provincie binnen de bestaande landbouwvisie ondernemen om de uitbreiding van deze
megastal tegen te gaan?
De boer zegt dat hij moet uitbreiden omdat zijn zoon de zaak overneemt in de toekomst. Welke hulp is er
beschikbaar voor jonge startende boeren om zonder uitbreiding van de megastal, toch een rendabel
bedrijf te houden?
Hoe voorkomen we in de nieuwe landbouwvisie, dat er zulk dierenleed blijft bestaan en de
mestproductie blijft toenemen?
De eigenaar van de kippenstal zegt zelf dat hij graag biologisch zou willen worden, maar dat de
concurrentie te zwaar is en de dwang van de supermarkten te groot. Klopt het dat het voor deze boer
onmogelijk is om een diervriendelijker en minder vervuilend bedrijf op te starten?
Biologische landbouw is tenslotte het afgelopen jaar met 13% gegroeid.
Welke middelen heeft de provincie om de boer of zijn zoon te ondersteunen om biologisch te gaan
boeren. Nu en in de toekomst?
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