
 

Oss, 12 augustus 2018 

 

Betreft: Artikel 41-vragen over toezicht in varkensstallen 

 

Geacht college van B&W, 

Gisteren stond in Brabants Dagblad dat 1200 varkens zijn gestikt in een stal in Haaren. Het betreft 

een stal die wordt verhuurd aan een varkenshouder uit Veghel. Op de betreffende locatie was geen 

toezicht aanwezig omdat de verzorging van de dieren ‘was geautomatiseerd’. 

Door de schaalvergroting in de varkenshouderij komt het steeds vaker voor dat varkens op 

verschillende locaties worden gehouden zonder dat ter plaatse toezicht aanwezig is. Dit wordt 

mogelijk gemaakt doordat gemeenten meewerken aan het omzetten van bedrijfswoningen in 

‘plattelandswoningen’ en doordat gemeenten onvoldoende controleren of bedrijfswoningen nog wel 

als bedrijfswoning worden gebruikt.  

Vanwege het belang van dierwelzijn en het imago van de varkenshouderij hebben wij de volgende 

vragen:  

1. Bent u het eens met de SP dat verstikkingsdood door gebrek aan zuurstof pijnlijk en 

langdurig is? 

2. Bent u het eens met de SP dat varkens levende wezens zijn en dat varkenshouderij daarom 

geen industrie zou moeten zijn. Met andere woorden, dat op locaties waar grote aantallen 

varkens worden gehouden altijd menselijk toezicht aanwezig moet zijn, zodat meerdere 

keren per dag het welzijn van de dieren gecontroleerd kan worden en zodat snel ingegrepen 

kan worden ingeval van uitval van ventilatie of beginnende brand? 

3. Bent u het eens met de SP dat adequaat toezicht onvoldoende geborgd is wanneer bij de 

varkensstallen geen bedrijfswoning meer aanwezig is en de varkenshouder of zijn 

medewerker vele kilometers moet rijden van woning naar stal? 

4. Bent u bereid dit dierwelzijnsbelang te betrekken in uw beleid voor plattelandswoningen? 

5. Bent u bereid om meer controle uit te oefenen op het gebruik van bedrijfswoningen bij 

varkensstallen en zonodig handhavend op te treden?  

6. Bent u het eens met de SP dat staldering en versnelde afbraak van verouderde stallen, 

samen met actief beleid van de gemeente op het gebied van ruimte, controle en handhaving,  

kan zorgen dat de ongewenste situatie dat varkens her en der in verouderde stallen worden 



gehouden kan worden beëindigd? En dat zo’n beleid milieu, welzijn en imago van de 

varkenshouderij ten goede komt? 

7. Bent u bereid om in die richting beleid te ontwikkelen en uw verzet tegen het beleid van de 

provincie op te geven? 

 

Met vriendelijke groet, 

SP-fractie , 

 

Adrie Geerts 


