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Betreft: Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) 

 
Geachte mevrouw Dijksma en heer Van Dam, 

Recentelijk is het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) gepubliceerd. Naar 

aanleiding hiervan heeft het college van B&W van Son en Breugel een beslissing genomen. Het college-

besluit betrof dat nieuwe vergunningaanvragen voor varkensbedrijven met een verhoogd gezondheidsrisico 

in afwachting van de resultaten van de vervolgonderzoeken worden aangehouden zoals is vermeld in de 

officiële verklaring van ZLTO Dommelland en gemeente Son en Breugel. 

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij zijn bezorgd dat het besluit 

van Son en Breugel ertoe kan leiden dat ook andere provinciale en regionale overheden, mogelijk onder 

druk van omwonenden en maatschappelijke organisaties, het VGO-rapport als aanleiding gebruiken om 

verdergaande maatregelen te treffen ten aanzien van de ontwikkeling van varkensbedrijven. Dit kan tot 

gevolg hebben dat de verdere verduurzaming van de sector in het geding komt.  

Op dit moment beschikken provincies en gemeenten over bevoegdheden om het aspect volksgezondheid 

te betrekken bij de besluitvorming over ruimtelijke plannen en milieuvergunningen. Daarvan maken zij ook 

regelmatig gebruik. NVV en LTO Varkenshouderij vinden het ook belangrijk dat bij ontwikkelingen 

rekening wordt gehouden met de volksgezondheid. Het VGO-onderzoek kan daarbij meegenomen 

worden. Dit onderzoek geeft echter geen aanknopingspunten om in algemene zin ontwikkelingen van 

varkensbedrijven niet meer toe te staan. Voor veel punten bestaat nog geen bewijs dat die schadelijk zijn 

voor de volksgezondheid. Volgens de rechtspraak is dat echter wel een belangrijk criterium.  

Voor veel milieu-emissies zijn ook wettelijke normen vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt dat als aan die 

normen wordt voldaan, niet gezegd kan worden dat schadelijke effecten voor de volksgezondheid optreden. 

Bovendien heeft de sector zich voor wat betreft ammoniak al verbonden aan extra maatregelen voor een 

forse reductie hiervan (overeenkomst generieke maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof).  

Er bestaan dus geen aanknopingspunten om in algemene zin ontwikkelingen van varkensbedrijven niet 

meer toe te staan. Dit zou bovendien de uitvoering van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij 

belemmeren. De NVV en LTO Varkenshouderij vragen u daarom met klem om provinciale en regionale 

overheden op te roepen om vooralsnog geen (verdere) maatregelen te nemen op basis van het nu 

voorliggende VGO-onderzoek.  

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Vakbond Varkenshouders  LTO Varkenshouderij 
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