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College van Gedeputeerde Staten 
Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 

 
 

Maastricht, 20 december 2019 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen t.a.v. intensieve veehouderij in de grensregio met België  
 

 
Geacht college, 
 
Verontruste burgers hebben ons recent benaderd inzake provinciaal beleid ten 
aanzien van uitbreiding van intensieve veehouderij in de grensregio met België.  Om 
een beeld te krijgen van de situatie hebben wij de volgende vragen voor het College 
van GS.  

1. Wat is het beleid van de Provincie Limburg ten aanzien van de intensieve 

veehouderij die gevestigd is aan de landsgrens van Nederland met België? 

2. Wat is het beleid t.a.v. de intensieve veehouderij  van België met Nederland? 

3. Lokaal- Limburg constateert wezenlijke verschillen tussen het beleid t.a.v. de 

intensieve veehouderij tussen België en Nederland bent u het hiermede eens? 

4. Kan dit college er bij de minister op aandringen in overleg te gaan om meer 

eenduidige regelgeving te bepleiten t.a.v. de intensieve veehouderij tussen 

bijvoorbeeld België en Nederland. 

5. Wat is het beleid van de Provincie Limburg bij uitbreiding van de intensieve 

veehouderij aan de landsgrens tussen België en Nederland? 

6. Wat is het beleid van de provincie Limburg bij uitbreiding van de intensieve 

veehouderij aan de landgrens tussen Nederland en België? 

7. Als blijkt dat België zelfs binnen een afstand van 50 meter van de landsgrens 

uitbreiding van de intensieve veehouderij toestaat hoe handelt dan dit 

provinciebestuur? 

8. Als blijkt dat door uitbreiding van de intensieve veehouderij aan Belgische 

zijde hinder ontstaat die volgens de Nederlandse normen schadelijk is voor de 

gezondheid van de Nederlandse burger welke actie onderneemt dit college 

dan?  
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9. Hoe handelt u dan als Provinciebestuur om burgers te beschermen tegen 

gevaren ten aanzien van de volksgezondheid en milieu? 

10. Onlangs heeft gedeputeerde Mackes overleg gevoerd met de minister over de 

stikstofproblematiek en de eventuele uitkoop van varkensbedrijven in 

Nederland. Wat is zijn advies geweest aan de minister t.a.v. bovenstaande 

vraag mede omdat Limburg een grensregio is? 

11. Als ernaar gestreefd wordt de normen in Nederland te behalen, is het dan niet 

wrang te vernemen dat in België en zeker in de grensregio’s Nederlandse 

intensieve veehouderijbedrijven normen worden opgelegd terwijl er in België 

uitbreiding plaatsvind? 

12. Bent u niet bevreesd dat de intensieve veehouderij in Nederland zal 

minimaliseren en dat er een verschuiving van de intensieve veehouderij naar 

bijvoorbeeld België plaatsvindt dan wel naar de grensregio’s en hierdoor de 

aanwonende Nederlandse inwoners alsnog ernstige hinder zullen 

ondervinden? 

13. Kunt u ter bescherming van de inwoners in de grensstreek afspraken maken 

t.a.v. grensoverschrijdende hinder? 

14. Wat is de mening van dit college inzake de regelgeving binnen de Europese 

Unie t.a.v. de uitstoot van CO2 door de agrarische sector in Nederland afgezet 

tegen de regelgeving van de Europese Unie? 

15. Bent u van mening dat door de grote verschillen in regelgeving binnen de 

Europese Unie voor bijvoorbeeld de intensieve veehouderij de 

geloofwaardigheid in de Europese Unie afneemt? 

16. Kan dit college begrijpen dat niet alleen door de steeds veranderde 

regelgeving van de Nederlandse overheid t.a.v. de intensieve veehouderij, 

maar ook de ongelijkheid in regelgeving tussen de landen van de Europese 

Unie, de agrarische sector zijn ongenoegen kenbaar maakt. Welk signaal wil 

dit college in verband met deze vraag aan de minister mededelen? 

Hopend op een antwoord binnen de gestelde termijn.  
 
 
Namens de fractie Lokaal-Limburg, 
 
 
Raimond Franssen 


