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Ljouwert, 18 septimber 2012 
Ferstjoerd, 
 
Ús merkteken : 01019423 
Ôfdieling : Stêd en Plattelân 
Opsteld troch : A.J.J. Hoks / (058) 292 53 56 of a.j.j.hoks@fryslan.nl 
Jo merkteken : 1019376 
Taheakke(n) :  
 
Ûnderwerp : beäntwurding skriftlike fragen oer yntinsive feehâlderij 
 

 
 
Achte hear Visser, 
 
Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 1 septim-
ber 2012,  beäntwurdzje wy as folgt. 
 
Fraach 1: 
Wat betsjut de moasje-Van Veldhoven foar it provinsjale belied oangeande grutskalige melk-
feehâlderijen en de weroerwaging fan it belied foar de yntinsive feehâlderijen lykas tasein yn 
de steategearkomste fan desimber 2011? 
 
Antwurd fraach 1: 
Dy moasje hat gjin gefolgen foar it provinsjale belied foar de grutskalige grûnôfhinklike melk-
feehâlderijen. Yn ús brief fan 29 novimber 2011, nr. 00981783 hawwe wy Provinsjale Stea-
ten ynformearre oer de relaasje tusken it advys fan de Sûnensrie oer de effekten foar de 
folkssûnens fan feehâlderijen (te ferwachtsjen yn it tredde fearnsjier fan 2012), it stânpunt 
fan it kabinet dêroer, en it nije provinsjale belied foar grutskalige grûnôfhinklike melkfeehâl-
derij.  
By de weroerwaging fan it provinsjale belied foar yntinsive feehâlderij (dit binne de bargehâl-
derijen en hinnebuorkerijen) sille wy rekken hâlde mei it advys fan de Sûnensrie en mei it 
stânpunt fan it kabinet dêroer. Yn ‘e tuskentiid bliuwt it ynterimbelied foar de yntinsive fee-
hâlderij fan krêft. Wy wolle der noch wol op wize dat de moasje van Van Veldhoven op dizze 
yntinsive feehâlderij rjochte is.    
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Fraach 2: 
Wat betsjut de moasje foar konkrete gefallen/oanfragen foar de bou fan hinne- en bargestâ-
len yn Fryslân op dit stuit? 
 
Antwurd fraach 2: 
Dy moasje hat gjin gefolgen foar konkrete gefallen/oanfragen foar de bou fan hinne- en bar-
gestâlen yn Fryslân. Foar de beoardieling fan dat soarte fan oanfragen binne it belied yn it 
Streekplan en it ynterimbelied relevant; dat ynterimbelied is ús útgongspunt, ek op fersyk fan 
de steatssiktaris fan Ekonomyske Saken, Lânbou en Ynnovaasje. 
 
Fraach 3: 
Binne DS it mei ús iens dat har eardere konklúzje dat der gjin ferban wêze soe tusken de 
omfang fan in feehâlderij en de gefolgen foar de folkssûnens, te betiid komt? 
 
Antwurd fraach 3: 
Nee. Yn it Steateútstel foar de grutskalige grûnôfhinklike melkfeehâlderij hawwe wy, op grûn 
fan de doe bekende ûndersiken en ynsichten, fêststeld dat der gjin dúdlik ferbân bestiet tus-
ken de omfang fan in feehâlderij en de folkssûnens. As út nij ûndersyk bliken dwaan soe dat 
der wol in dúdlik ferbân nei foaren komt en wannear’t it Ryk yn ‘e rin fan 2012/ 2013 op grûn 
dêrfan dochs noch mei wetlike noarmen foar de feehâlderij komme mocht, dan sille wy earst 
dan nei de konsekwinsjes dêrfan sjen. 
 
Fraach 4: 
Binne DS it mei ús iens dat in taname fan de yntinsive feehâlderij ten koste gean kin fan it 
maatskiplik draachflak foar de grutter wurdende stâlen yn de melkfeesektor? 
 
Antwurd fraach 4: 
Nee. Wy hawwe de yndruk dat de mienskip in ûnderskied makket tusken yntinsive feehâlderij 
(lykas bargehâlderijen en hinnebuorkerijen) en grûnôfhinklike melkfeehâlderijen. Ûntjouwings 
yn de yntinsive feehâlderij hawwe nei ús betinken net of hast net fan ynfloed op it maatskiplik 
draachflak foar ûntjouwings yn de grûnôfhinklike feehâlderij. Boppedat giet it net om in sterke 
groei fan de yntinsive feehâlderij yn Fryslân. 
 
Fraach 5: 
Hawwe jim fan it regear in fersyk krigen om bouwplannen/útwreiding fan grutte stâlen foar 
yntinsive feehâlderij foarearst yn de wacht te setten? 
 
Antwurd fraach 5: 
Ja. De steatssiktaris fan Ekonomyske Saken, Lânbou en Ynnovaasje hat provinsjes en ge-
meenten yn maart 2011 frege om foar de doer fan de maatskiplike diskusje oer megastâlen 
net mei te wurkjen oan nije oanfragen dêr’t bestimmingsplanwizigings foar fanneden binne, 
soks foar stâlen grutter as 300 NGE en foar stâlen mei mear as ien boulaach.  
Yn jannewaris 2012 hat de steatssiktaris fan Ekonomyske Saken, Lânbou en Ynnovaasje de 
provinsje en gemeenten frege om dêr ek yn 2012 net oan mei te wurkjen. Dat fersyk stiet ek 
yn ferbân mei de advysoanfraach fan it kabinet oan de Sûnensrie. 
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Fraach 6: 
Sa ja, wat hat de reaksje fan jim Kolleezje op sa’n fersyk west? 
 
Antwurd fraach 6: 
Foar de yntinsive feehâlderij is boppeneamd ynterimbelied ús útgongspunt. Wy hawwe de 
gemeenten by brief fan 27 april 2011 frege om foar de doer fan de weroerwaging fan it pro-
vinsjale belied net mei te wurkjen oan inisjativen foar skaalfergrutting fan de yntinsive feehâl-
derij dy’t net yn in jildend bestimmingsplan passe en dy’t liede ta in yntinsive feehâlderij op 
ien agrarysk boublok dat grutter is as 300 NGE (7.500 fleisbargen, 1.200 foksûgen, 120.000 
lizzers of 220.000 fleispiken). As in gemeente dochs beslút om planologysk mei te wurkjen 
oan sa’n inisjatyf, dan sille wy elk gefal ôfsûnderlik oan it belied hifkje en, as soks fanneden 
is, in fisy yntsjinje en in reaktive oanwizing jaan. 
 
 
Mei rju achtinge, 
 
 
 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.A. Jorritsma, foarsitter 
 
 
 
 
 
O. Bijlsma, loko-sekretaris 
 
 
 
 
 
 


