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Geachte dames en heren,
Met deze brief willen onderstaande fracties van de gemeenteraad in Landerd de actuele
ontwikkeling op de Graspeel in het dorp Zeeland onder uw aandacht brengen. In uw
vergadering van 23 april staat een ontwikkeling over dit gebied ter besluitvorming op uw
agenda. Door alle ontwikkelingen in de laatste járen staat de leef- en woonsituatie in en
rondom het gebied Graspeel ernstig onder druk. Dit omdat er in het gebied rond de Graspeel
een substantiële toename gerealiseerd wordt van de intensieve veehouderij. Er vinden nog
steeds ontwikkelingen plaats op de Graspeel in het dorp Zeeland onder uw aandacht
brengen.
Recent is een varkensstal aan de Schuifelenberg in werking gesteld met 17.000 varkens.
Daarnaast zijn er meerdere bedrijven waar ook sprake is van intensieve veehouderij zoals
een stal voor 60.000 vleeskuikens. In de graspeel is het nog steeds mogelijk voor
ondernemers om uit te breiden binnen hun mogelijkheden. Dat maakt dat de leef- en
woonsituatie verder onder druk komt te staan. Qua beleid is de eerdere keuze voor de
ontwikkeling van LOG-gebieden om goede redenen verlaten, evenwel op de Graspeel in
Zeeland lijkt alsnog een LOG-gebied te worden gerealiseerd met steun en inzet van de
regionale overheid.
In de vergadering van de Gemeenteraad van Landerd op donderdag 8 april heeft de raad
unaniem haar onaanvaardbaarheid uitgesproken t.a.v. deze ontwikkeling. Het gebied
Graspeel wordt hierdoor nog meer belast; de leefomgeving, de leefbaarheid, de voor- en
achtergrond-belasting loopt verder op evenals de depositie vanuit de lucht in het gebied rond
de Graspeel.
Het gaat om een langlopend traject waarin vele documenten en proceszaken zijn
gepasseerd. Ten tijde van de aanvraag in 2005 waren inzichten t.a.v. milieu, gezondheid en
omgevingseffecten welke deze ontwikkelingen met zich meebrengen nog veel minder
duidelijk dan dat deze nu zijn. Wij hopen dat er met goede besluitvorming een einde komt
aan dit langlopend traject.

Voortschrijdend inzicht en de politieke realiteit maakt duidelijk dat verdergaande concentratie
van intensieve veehouderij niet langer gewenst is en ook niet langer ondersteund wordt.
Anno 2021 is vanuit breed maatschappelijke draagvlak duidelijk geworden dat de
concentratie van de intensieve veehouderij om diverse redenen moet worden afgebouwd. Zo
zien we diverse overheids-initiatieven voor sanering van deze bedrijfstak en een verdere
ontwikkeling om geleidelijk af te bouwen. Hier in Landerd op de Graspeel lijkt het
tegenovergestelde proces zich te ontwikkelen door de enorme toename van het aantal
dieren.
De ontwikkelingen in de Graspeel maken duidelijk dat er nog meer aandacht dient te komen
voor een duurzaam beleid in de intensieve veehouderij. Bij toekomstige uitbreidingen zouden
leefbaarheid en gezondheid aspecten meer leidend moeten zijn in het toekennen van
uitbreiding en/of vestigingsmogelijkheden van nieuwe aanvragen.
Graag zijn wij als gemeenteraad met u in gesprek om mee te denken over de mogelijkheden.
Er zou b.v. nagedacht kunnen worden over meer alternatieve ontwikkelingen en
mogelijkheden in de bedrijfsvoering voor ondernemers die willen stoppen of gestimuleerd en
geholpen willen worden om het roer om te gooien.
Vertrouwend op uw medewerking en in afwachting van uw antwoord,
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