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Het noorden van Nederland huisvest veruit de 
minste varkens. Volgens de provincies is er echter 
nauwelijks ruimte voor meer varkens.

v a r k e n s h o u d e r i j

Varkenshouderij 
niet welkom
Goede argumenten vinden geen gehoor 
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 V
OOR varkenshouders lijkt het goed boeren in 
het noorden van Nederland. In het nog rela-
tief dunbevolkte gebied is in vergelijking met 
de rest van het land meer ruimte voor de var-

kenshouderij. De boer kan rekenen op lage mestaf-
zetkosten, omdat veel grond beschikbaar is voor de 
afzet van mest. Als het nieuwe mestbeleid in wer-
king treedt, hoeven boeren in deze provincies veel 
minder mest te verwerken dan bijvoorbeeld hun 
Brabantse collega’s. Daarnaast zijn er voldoende 
mogelijkheden om zelf graan en mais te verbouwen 
en te verwerken tot varkensvoer. Nog een groot 
voordeel is de lage ziektedruk, doordat er weinig 
andere varkensbedrijven zijn gevestigd. 

 In 2011 waren van de 6.525 Nederlandse varkens-
houderijen er maar 314 in noordelijk Nederland ge-
vestigd. Hiervan had Drenthe het grootste aandeel, 
met 143 bedrijven, Groningen telde 102 varkens-
houderijen en Friesland 69. Van de bijna 12,5 mil-
joen varkens in Nederland waren er ruim een half 
miljoen in de noordelijke provincies gehuisvest. 

 Argumenten genoeg dus voor varkenshouders die 
in de rest van het land in de knel komen te zitten en 
willen uitwijken naar het noorden. Waar de noorde-
lijke provincies graag bedrijven interesseren voor 
vestiging in het noorden, blijft die lobby in de var-
kenshouderij echter volledig achterwege. Varkens 
zijn niet gewild in Friesland, Groningen en Drenthe, 
zeker niet als ze op grote schaal gehuisvest worden. 
Vooral provincie Groningen voert een anti-beleid te-
gen de varkenshouderij. In 2009 werd een omge-
vingsverordening ingesteld die de varkenshouderij 
grotendeels op slot zette. Met behulp van advocaat 
mr. Paul Bodden trok LTO Noord met een aantal 
boeren succesvol ten strijde tegen het beleid. Toch 
leverde dat de sector weinig op. Sinds maart 

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe huisvesten slechts 0,5 mil-
joen varkens op een totaal van 12 miljoen in heel Nederland.

In de drie noordelijke provincies staan slechts 314 varkensbedrijven. In heel 
Nederland telt het CBS er 6.525.

Lage varkensdichtheid in Noord-Nederland
aantallen varkens in de noordelijke provincies en heel Nederland in 2011
 Groningen Friesland Drenthe Nederland
Varkens totaal 135.540 94.909 270.817 12.429.138
Biggen 46.042 42.093 118.948 5.297.469
Fokvarkens 9.862 10.910 27.764 1.226.662
Vleesvarkens 79.636 41.906 124.105 5.905.007

bron: CBS     

Varkenshouder is eenzaam in het noorden
aantallen bedrijven in de noordelijke provincies en heel Nederland
 Groningen Friesland Drenthe Nederland
Varkensbedrijven totaal 102 69 143 6.525
Biggen 46 25 64 2.659
Fokvarkens 52 30 67 2.755
Vleesvarkens 81 56 115 5.501

bron: CBS
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2011 heeft de provincie een nieuwe omgevingsver-
ordening. “Daarmee kwamen de uitspraken van de 
rechter weer in het luchtledige”, vindt Peter Prins, 
secretaris van de provinciale afdeling Groningen 
van LTO Noord. De varkenshouderij is nu nog meer 
dan eerder op slot gezet, al ziet landbouwgedepu-
teerde Wiebe van der Ploeg (GroenLinks) dat an-
ders: “Dat is een argument waar de agrarische lobby 
altijd mee komt aanzetten. Het is echt onzin. Boeren 
kunnen van alles, alleen niet steeds van hetzelfde: 
niet nóg meer varkens en kippen”, liet hij optekenen 
in het partijblad  Wenakker . 

 Veel witte gebieden 
 De provincie is ingedeeld in witte, gele en groene 
gebieden. Veruit het grootste gedeelte van de pro-
vincie is wit ingekleurd, dat wil zeggen dat varkens-
houderij hier ongewenst is vanwege de nabijheid 
van woonkernen en kwetsbare natuurgebieden. Be-
staande bedrijven mogen hier niet uitbreiden. In de 
gele gebieden mag de staloppervlakte tot maximaal 
5.000 vierkante meter toenemen en in groene ge-
bieden tot 7.500 vierkante meter. Hiermee wil de 
provincie de komst van megastallen tegengaan, 
want die zouden niet passen bij het karakter van het 
Groningse landelijk gebied. “Deze bedrijven zorgen 
voor te ingrijpende veranderingen in het landschap 
en in de infrastructuur”, liet de toenmalige land-
bouwgedeputeerde Douwe Hollenga (CDA) weten. 
Bovendien, vond hij, hebben deze bedrijven een ne-
gatieve invloed op de ontwikkeling van het toerisme 
en de recreatie. Volgens Hollenga werd de mening 
van de provincie breed gedragen onder burgers én 
boeren. “Groningse agrariërs zitten niet te wachten 
op de komst van megabedrijven.”

 Toch wordt het Groningse beleid juist ook door 
Groningse boeren keihard bekritiseerd. “Een drama-
tisch slechte regeling”, vindt Peter Prins. “Bedrijven 
worden compleet op slot gezet. Nog niet eerder is 

Zeeuw Joop van Leijsen 
kreeg 15 jaar geleden het 
idee een varkensbedrijf in 
het Groningse Uithuizen 
te beginnen. Al die tijd is 
hij tegengewerkt en nog 
steeds is er geen schop 
de grond ingegaan. Het 
Groningse land als ultie-
me locatie voor een mooi 
mestvarkensbedrijf met 
7.000 varkens. Van Leij-
sen zag het helemaal zit-
ten en zag de voordelen 
van een bedrijf in de 
noordelijke provincie. 

Met drie Zeeuwse var-
kenshouders vroeg hij 
een vergunning aan. De 
Groningers zaten echter 
niet op de Zeeuwen te 
wachten, zo heeft Van 
Leijsen ervaren. De anti-
stichting De Beer is Los, 
Natuur en Milieu Gronin-
gen en bewoners keerden 
zich tegen de bouwplan-
nen en hebben sindsdien 
volhard in de strijd. “Dan 
is er weer een advies-
raad, dan weer een 
dorpscommissie die de 
plannen tegenhoudt”, 
zegt Van Leijsen, die ook 
weigert de strijd op te ge-

ven. Volgens Van Leijsen 
wordt hij keer op keer in 
het gelijk gesteld door de 
rechterlijke macht en 
heeft hij zelfs al de beno-
digde vergunningen in 
handen gehad, maar 
wordt door gemeente 
Eemsmond en provincie 
Groningen alles aange-
grepen hem tegen te wer-
ken. Waarom is hem een 
raadsel. 

Van Leijsen verwijt de 
Groningse bestuurders 
een gebrekkige commu-
nicatie. “Zolang ik niet 

weet waar de pijn zit, 
kunnen we dit niet oplos-
sen. Als de gemeente en 
provincie zo’n bedrijf niet 
willen, dan moet je over-
leggen op welke manier 
het wel kan.” Hij heeft 
veel kosten gemaakt om 
alle procedures te doorlo-
pen. Inmiddels is hij zover 
dat hij wel wil capituleren, 
maar op zijn voorwaar-
den. “Als ze me alle on-
kosten terugbetalen, dan 
zie ik er vanaf. Al zullen 
die vergunningen er moe-
ten komen.” 

Na 15 jaar nog geen vergunning

Naam: Joop van Leijsen (46). Plaats: Poortvliet (Zld.) 
Bedrijf: Mestdistributie, loonwerk, 80 ha akkerbouw en 
melkveehouderij. FOTO: ROEL D IJKSTRA

P R O F I E L

GRONINGEN 
● Grote weerstand tegen 
intensieve veehouderij.
● Sinds maart 2011 geldt 
omgevingsverordening, 
waarmee in grote delen 
Groningen varkenshou-
derij op slot is gezet.
● LTO wil rechter omge-
vingsverordening laten 
toetsen, maar moet wach-
ten op eerste boer die juri-
dische strijd wil aangaan.
● Provincie wil dialoog 

over verduurzaming var-
kenshouderij. Dit kan mo-
gelijkheden bieden voor 
een betere positie van de 
varkenshouderij.

FRIESLAND
● Grote stallen voor melk-
vee mogen onder voor-
waarden wel, voor var-
kens pertinent niet. 
● Mogelijkheden voor 
vestiging van een var-
kensbedrijf zijn er wel in 

Noord-Friesland, stelt de 
provincie.
● Friesland heeft de min-
ste varkens van Noord-
Nederland.

DRENTHE 
● Meest varkensvriende-
lijke noordelijke provincie.
● Nieuwvestiging al lange 
tijd niet mogelijk.
● Uitbreiding kan, maar 
met mate. Megastallen 
niet welkom.

De situatie in de noordelijke provincies

v a r k e n s h o u d e r i j
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dat op deze manier vertoond. Zeg tegen een wille-
keurige sector maar eens dat er niet meer gegroeid 
mag worden. Dat gebeurt nergens, maar in de var-
kenshouderij gebeurt dat blijkbaar wel.”

 Ook Eric Douma, bestuurslid LTO varkenshoude-
rij en zelf varkenshouder in Zuidoost-Friesland, 
vindt het beleid onbegrijpelijk. “De varkenshouders 
willen het netjes doen, maar worden als ‘dank’ uit-
gerookt. In plaats van deze negatieve insteek, kan 
de overheid ook de sector stimuleren door subsidies 
op luchtwassers. Dan ben je duurzaam bezig.” 

   Wachten op juridische stappen 
 Het liefst zou LTO de verordening snel van tafel ve-
gen. Bij het in werking treden ervan kondigde de or-
ganisatie direct aan juridische stappen te zetten. 
Toch is daar ruim een jaar later nog niets van geko-
men. “Het wachten is op de eerste boer met bouw-
plannen die een weigering van de gemeente wil 
aanvechten”, zegt Prins. LTO liet advocaat mr. Paul 
Bodden ook naar deze verordening kijken. Bodden 
ziet voldoende mogelijkheden om met individuele 
boeren te strijden tegen de verordening. Volgens de 
in agrarisch recht gespecialiseerde advocaat heeft 
de Groningse aanpak veel weg van een koude sane-
ring van de intensieve veehouderij. Dat kan volgens 
hem mogelijk slecht uitpakken voor de provincie. 
“De intensieve veehouders zijn genoodzaakt om een 
verzoek tot planschadevergoeding in te dienen bij 
de gemeente. Deze kan echter voor rekening van de 
provincie komen. Gelet op het rigoureuze effect van 
de wijziging van de omgevingsverordening, zou het 
wel eens om aanzienlijke bedragen kunnen gaan”, 
schrijft hij in een pre-advies.

 Toch hopen Prins en Douma dat een juridische 
strijd overbodig wordt. Prins: “De provincie wil een 
duurzamere sector. Dat willen wij ook.” Dat geeft 
ruimte voor dialoog, verwacht hij. “Wij willen mee-
praten over de verduurzaming van de sector. Dan 

De opsplitsing van de 
provincie Groningen in 
witte, gele en groene ge-
bieden heeft grote conse-
quenties voor de var-
kenshouderij. “Een koude 
sanering”, vindt advocaat 
mr. Paul Bodden, die 
door LTO Noord is ver-
zocht om de Groningse 
situatie door te lichten. 
Bodden ziet een juridi-
sche strijd met de provin-
cie hoopvol tegemoet.  

Wat vindt u van het be-
leid ten opzichte van de 
varkenshouderij, zoals 
dat in Groningen wordt 
gevoerd?  
“In beginsel is het zone-
ringssysteem niet slecht. 
Dat je geen grote var-
kensbedrijven dichtbij na-
tuur en bebouwing wilt 
hebben, dat kan ik vol-
gen. Het beleid dat in 
Groningen is gemaakt, is 
wel érg kort door de 
bocht. Als overheid mag 
je beperkingen opleggen, 
maar je moet wel goed 
kijken naar wie en waar-
om. Je kunt bijvoorbeeld 
geen beperking aan be-

drijven opleggen omdat 
ze bij een fietspad zitten.”  

Ziet u juridische moge-
lijkheden tegen deze 
verordening?  
“Tegen de verordening 
als zodanig kun je niet in 
beroep gaan. Dat kan al-
leen als een individuele 
boer een bouwplan heeft 
en dat wordt geweigerd 
vanwege de omgevings-
verordening. Het is dus 
wachten op een boer die 
de strijd wil aangaan. Dan 
zijn er wel degelijk kan-

sen. In de verordening is 
te weinig rekening gehou-
den met de rechten van 
de bestaande bedrijven.” 

 Staat de boer dan sterk?  
“Ik zie voldoende argu-
menten waarop de pro-
vincie bevochten kan 
worden. In een pre-ad-
vies heb ik dit uiteenge-
zet. Het wringt met name 
ten aanzien van bestaan-
de bedrijven in het witte 
gebied. Bij een inperking 
van bestaande rechten 
moet de overheid uiterst 
zorgvuldig te werk gaan. 
Bestaande bedrijven 
moeten wel voldoende 
mogelijkheden geboden 
worden om zich te kun-
nen ontwikkelen.”  

Wat is de consequentie 
voor de provincie?
 “Veel Groningse intensie-
ve veehouders zijn bena-
deeld door deze verorde-
ning. Naar mijn idee zijn 
ze genoodzaakt om plan-
schadevergoeding in te 
dienen. Dit kan de provin-
cie wel eens heel veel 
geld gaan kosten.”

’Er zijn wel degelijk kansen in Groningen’

Naam: mr. Paul Bodden 
(39). Functie: advocaat. 
Bedrijf: Hekkelman Ad-
vocaten & Notarissen in 
Nijmegen.

P R O F I E L

In het uitgestrekte landschap 
in de noordelijke provincies 
staan slechts enkele varkens-
bedrijven. Nieuwvestiging is 
bijna onmogelijk. FOTO’S: MARK 

PASVEER
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Op een paar kilometer af-
stand zitten bedrijven vol-
ledig op slot, maar nog 
net in Drenthe ziet Tom 
Geijsel kansen het var-
kensbedrijf van zijn vader 
verder te laten groeien.

Dat iedere provincie er 
zijn eigen beleid ten aan-
zien van de varkenshou-
derij op nahoudt, wordt 
pijnlijk duidelijk in de 
buurt van het drieprovin-
ciënpunt van Groningen, 
Friesland en Drenthe. In 
het Drentse Een staat 
Geij sel op het punt het 
bedrijf van zijn vader Arie 
over te nemen. Vijf jaar 
geleden is het bedrijf uit-
gebreid van 300 naar 600 
zeugen. 

“Het heeft even bij de 
provincie gelegen, maar 
bij de gemeente Noor-
den veld werd goed mee-
gewerkt. Het scheelt dat 
er geen bezwaarschriften 
waren”, vertelt Geijsel. 
Dat komt onder meer 
doordat hij en zijn vader 
in een vroeg stadium met 
de buren overlegden. “We 
hebben laten zien dat ze 
ook voordelen van de uit-

breiding hadden, doordat 
we gebruik gingen maken 
van een goede luchtwas-
ser. Bovendien zagen ze 
wel in dat het voor ons 
noodzaak is ons verder te 
kunnen ontwikkelen.”

 In de toekomst denkt 
Geijsel op deze locatie 
verder te kunnen groeien 
naar 1.000 zeugen. “Als 
we nog verder willen uit-
breiden, moeten we naar 
een andere locatie.” 

 Als Geijsel met zijn be-
drijf een paar kilometer 
verderop had gezeten 

over de grens met Gro-
ningen heen, dan zou 
geen uitbreiding meer 
mogelijk zijn. “Daar zit 
een varkenshouder die 
wil uitbreiden om zo-
doende ook aan de eisen 
voor 2013 te voldoen, 
maar hij krijgt met geen 
mogelijkheid een vergun-
ning.” Een vervelend ver-
haal, vindt Geijsel. “Zeker 
omdat in Friesland, een 
paar kilometer de andere 
kant op, nog wel volop 
wordt gebouwd bij een 
varkenshouder.”

Aan de goede kant van de grens

Naam: Tom Geijsel (30). Plaats: Een-West (Dr.). Bedrijf: 
600 zeugen. FOTO: JAN S IBON

moet daar tegenover staan dat we de kans krijgen 
om ons te ontwikkelen.” 

   Koeien welkom in Friesland 
 Aan de andere kant van de provinciegrens worden 
varkenshouders meer met rust gelaten. Megastallen 
zijn in navolging van het landelijke beleid ook in de 
provincie Friesland niet welkom, maar met name in 
het noorden van de provincie is nog wel ruimte voor 

nieuwvestiging, zegt Arjan de Haan, specialist in na-
tuurbeschermingswetvergunningen van provincie 
Friesland. “Zeker als je kunt salderen met een vee-
houder die wil stoppen en depositierechten kunt 
overnemen.” Volgens De Haan zijn er op dit moment 
geen aanvragen voor nieuwvestiging. 

 Friesland volgt het landelijke beleid van staatsse-
cretaris Bleker door niet mee te werken aan plannen 
voor schaalvergroting groter dan 300 NGE. Uitzon-
dering hierop is de melkveehouderij. Onder bepaal-
de voorwaarden mogen bouwplannen voor grotere 
melkveestallen wel in behandeling worden geno-
men. Wat betreft de intensieve veehouderij wordt 
een afwachtendere houding aangenomen. “Zodra 
meer bekend is over volksgezondheidseffecten en 
het standpunt van het rijk daarover, zullen wij het 
provinciale beleid heroverwegen”, meldde de pro-
vincie dit jaar aan de Friese gemeenten. 

   Mogelijkheden in Drenthe 
 Als kleinste van de drie provincies huisvest Drenthe 
het grootste aantal varkens. Hoe het beleid gevoerd 
wordt kon volgens een woordvoerder niemand op 
het provinciehuis vertellen. “De betrokken ambte-
naar is op vakantie.” In Drenthe wordt met name in 
Nijensleek een verhitte discussie gevoerd over de 
bouw van een megastal. Voor de bouw was een ver-
gunning aangevraagd voor bijna 20.000 vierkante 
meter. In juli besloot gemeente Westerveld dat een 
bedrijfsgebouw groter dan 12.000 vierkante meter 
niet is toegestaan. Volgens varkenshouder Arie 
Geijsel, tot voor kort voorzitter van LTO afdeling 
Noordenveld, zit de boel in Drenthe, net als in de 
rest van Nederland, door Natura2000 op slot, maar 
is het Drentse provinciebestuur ‘niet ongenegen om 
iets te doen voor de varkenshouderij’. “Als je je aan 
de regels houdt, is er in Drenthe best wat mogelijk”, 
stelt Geijsel. Er zijn zoveel stoppers dat er wel moge-
lijkheden zijn om een bedrijf te kopen. ,,Zolang het 
maar niet neigt naar een megastal, want dan nemen 
ook hier de emoties de overhand.”

 Volgens de varkenshouder wordt in Friesland met 
de agrariërs meegedacht, maar is de overheid in 
Groningen niet op je hand. “In Drenthe zitten we er 
tussenin”, zegt Geijsel. Wat maakt Groningen nou 
strenger ten opzichte van de varkenshouderij? “Dat 
is simpel: een ander bestuur. In Groningen zijn ze 
het meest links georiënteerd van alle provincies. ”

 Guido Kobessen 

P R O F I E L
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