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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake Mega-

stallen aan de Duitse grens

Geachte mevrouw Smith en mevrouw Van Dinteren,

U hebt ons schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde gesteld over

Megastallen aan de Duitse grens. Dit naar aanleiding van het NOS-journaal van

9 januari 2013 waarin melding werd gemaakt van een brandbrief die gedeputeerde

staten van Groningen verzonden hebben aan de deelstaat Niedersachsen.

Vraaq 1

Kent u de inhoud van genoemde reportage?

Antwoord 1

Vraag2
Vinden ook aan de Drents-Duitse grens zulke ontwikkelingen plaats?

Antwoord 2
In 2009 en 2010 zijn wij op de gebruikelijke wijze op de hoogte gesteld door
de Duitse autoriteiten van 2 initiatieven, één voor de uitbreiding van een be-

staande varkensmesterij en één voor de vestiging van een nieuwe kuikenmes-

terij, beide in het grensgebied bij Coevorden.

Wij hebben gekeken naar de invloed van beide initiatieven op het Natura 2000

gebied, Bargerueen. De initiatieven voldeden aan de Duitse wetgeving en

internationale afsprake n.

Ja.



2

Vraaq 3

ls deze ontwikkeling schadelijk voor het woongenot van de inwoners van de grensge-
meenten?

Antwoord 3
De initiatieven voldoen aan wetgeving op gebied van milieu en veiligheid.
Of een ontwikkeling als schadelijk voor het woongenot wordt ervaren is voor
iedereen verschillend en daarover spreken wijgeen oordeel uit. W| beperken
ons tot een toetsing aan wetgeving en internationale afspraken.

Vraao 4

Bent u bereid om door middel van een brief, of anderszins, de oproep van de
Groningse bestuurders aan de deelstaatregering voor een bufferzone ten behoeve
van intensieve veehouderij aan de grens vanuit Drenthe te ondersteunen?

Antwoord 4
Wij realiseren ons dat het provinciale beleid voor intensieve veehouderij strin-
genter is dan het beleid van onze Duitse buren.
Echter alle initiatieven in het grensgebied worden gefoefsú aan milieuwetge-
ving die Europa dekkend is. De vestiging van intensieve veehouderijen in het
grensgebied moet voldoen aan strenge milieu- en veiligheidseisen. En wij
hebben er alle vertrouwen in dat de Duitse autoriteiten hier zorgvuldig mee
omgaan.

Vanuit ruimtelijk oogpunt vinden wfl het idee van de provincie Groningen om
een bufferzone van enkele kilometers fussen de Duds-Nederlandse grens te
vrijwaren, een sympathieke gedachte.

WIzullen het Groningse initiatief ondersteunen via de Nederlands-Dudse
commissie voor ruimtelijke zaken die op 26 februari 2013 haar volgende over-
Ieg heeft.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten v

voorzitter
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Aan	  de	  voorzitter	  van	  Provinciale	  Staten	  van	  Drenthe	  
De	  heer	  J.Tichelaar	  
Postbus	  122	  
9400	  AC	  Assen	  
	  
Onderwerp:	  schriftelijke	  vragen	  ex	  artikel	  41	  RvO,	  Megastallen	  aan	  de	  Duitse	  grens	  
	  
Assen,	  10	  januari	  2013	  
	  
	  
Geacht	  college,	  
	  
In	  het	  NOS-‐journaal	  van	  9	  januari	  om	  18.00	  uur	  werd	  melding	  gemaakt	  van	  een	  brandbrief	  
die	  Gedeputeerde	  Staten	  van	  Groningen	  verzonden	  hebben	  aan	  de	  deelstaat	  
Niedersachsen.	  Daarin	  maken	  zij	  bezwaar	  tegen	  de	  bouwplannen	  voor	  vele	  megastallen	  met	  
kippen	  en	  varkens	  pal	  aan	  de	  grens.	  Bewoners	  en	  provinciebestuur	  zijn	  bezorgd	  over	  verlies	  
van	  woongenot	  en	  overbrenging	  van	  dierziektes.	  Het	  college	  vraagt	  de	  Duitse	  bestuurders	  
om	  een	  bufferzone	  van	  twee	  km	  aan	  te	  gaan	  houden	  voor	  de	  bouw	  van	  nieuwe	  
stallencomplexen.	  
	  
De	  GroenLinks	  fractie	  heeft	  n.a.v.	  de	  volgende	  vragen:	  
	  

1. Kent	  u	  de	  inhoud	  van	  genoemde	  reportage?	  
2. Vinden	  ook	  aan	  de	  Drents-‐Duitse	  grens	  zulke	  ontwikkelingen	  plaats?	  	  
3. Is	  deze	  ontwikkeling	  schadelijk	  voor	  het	  woongenot	  van	  de	  inwoners	  van	  de	  

grensgemeenten?	  	  
4. Bent	  u	  bereid	  om	  door	  middel	  van	  een	  brief,	  of	  anderszins,	  de	  oproep	  van	  de	  

Groningse	  bestuurders	  aan	  de	  deelstaatregering	  voor	  een	  bufferzone	  tbv	  intensieve	  
veehouderij	  aan	  de	  grens	  vanuit	  Drenthe	  te	  ondersteunen?	  

	  
	  

Namens	  de	  fractie	  van	  GroenLinks	  
Gea	  Smith	  
Gabriëlle	  van	  Dinteren	  


