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I | Abstract 

I. Abstract 

De toekomst van de veehouderij staat onder grote maatschappelijke druk. De sector wordt in toenemende 

mate geassocieerd met een keur aan negatieve effecten. Hierbij moet gedacht worden aan milieuvervuiling, 

onnodig dierenleed, de verspreiding van infectieziekten en de degradatie van natuur en landschap. Tegelij-

kertijd vormt de veehouderij een belangrijke pijler van de Nederlandse economie, die jaarlijks zo’n 27 mil-

jard euro aan toegevoegde waarde genereert. Met het oog op de belangen die hieruit voortvloeien, vragen 

decentrale overheden zich in toenemende mate af hoe zij het bieden van ontwikkelingsruimte kunnen com-

bineren met het stimuleren van een zorgvuldigere veehouderij. Onder het motto “ontwikkelruimte moet je 

verdienen” worden ondernemers steeds vaker verplicht te voldoen aan bovenwettelijke eisen op het gebied 

van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu, te kiezen voor innovatie of in dialoog te gaan met hun omge-

ving. Er wordt in dit verband ook wel van beloningsplanologie gesproken. Ondanks de groeiende behoefte 

aan nieuwe sturingsmechanismen staat onderzoek naar beloningsplanologie nog in de kinderschoenen. Als 

gevolg hiervan is vooralsnog onduidelijk of en in hoeverre beloningsplanologie de lokale beleidspraktijk heeft 

doen veranderen. Bovendien bestaat er nog geen consensus over de mogelijkheden die de strategie biedt 

voor het verder vormgeven van de veehouderijtransitie. In dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het 

verkleinen van dit kennistekort. 

 

TREFWOORDEN: VEEHOUDERIJTRANSITIE; VEEHOUDERIJBELEID; BELONINGSPLANOLOGIE; MAATWERK; 

FLEXIBILITEIT & REGULERING. 
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II. Proloog 

Het is woensdagavond acht over zeven. Zelfverzekerd stap ik de Zalen van Bussel binnen. Hoewel ik me 

normaal gesproken zou focussen op het ietwat gedateerde meubilair van het Deurnese café, word ik nu 

overrompeld door een “erehaag” van mensen die mij dolgraag een bloemetje willen aanbieden. Wie deze 

mensen zijn en waarom ze mij willen verblijden met een roos, is me in eerste instantie niet duidelijk. De 

mensenmassa gepasseerd zijnde en mijn jas opgehangen hebbende, valt het een en ander op zijn plek. Ter-

wijl ik word aangesproken door twee trotse leden van Milieudefensie, leert een vluchtige blik over mijn 

schouder mij dat het welkomstcomité bestond uit fiere boeren en hun families. Opmerkelijk genoeg waren 

de kleurrijke T-shirts, bedrukt met leuzen als “boerendochters zijn cool”, mij nog niet opgevallen.  

 

Nadat ik me heb ingeschreven ga ik op zoek naar mijn stagebegeleider. Achterin de zaal zit de beste man te 

wachten; reeds klaar om interessante opmerkingen te noteren. Het is voor hem echter eerst nog even tijd 

voor een sigaret. Op het moment dat mijn begeleider naar buiten loopt, wordt medegedeeld dat het pro-

gramma over enkele minuten zal starten. Vanavond zal er gedebatteerd worden over de toekomst van de 

(intensieve) veehouderij in Brabant en de Peel in het bijzonder. Dit alles in het kader van de Provinciale 

Statenverkiezingen. Nu nogmaals wordt omgeroepen dat het debat “over enkele ogenblikken” zal starten, 

mengen ook de laatste gasten zich in het bonte gezelschap. De verdeeldheid die in de foyer al zichtbaar was, 

tekent zich ook in de donkere zaal duidelijk af. De voor- en tegenstanders van de intensieve veehouderij, 

om maar even in hokjes te denken, hebben zich op veilige afstand van elkaar opgesteld. Gescheiden door 

een massa aan geïnteresseerde en bezorgde burgers. 

 

Een Brabants kwartiertje later dan gepland geeft Jacomijn Pluimers, woordvoerster van Milieudefensie, 

het startschot. Met enkele ontzagwekkende cijfers tracht ze de mondiale impact van de intensieve veehou-

derij te schetsen. Even later krijgen verschillende politici de mogelijkheid om hun verhaal te doen en kie-

zers te verleiden. Interessant wordt de avond echter pas bij het horen van de stem van de aanwezige boeren, 

burgers en buitenlui. Hoewel je je als onderzoeker voorhoudt om zo neutraal mogelijk te blijven, is het bijna 

onmogelijk om niet gegrepen te worden door de persoonlijke verhalen die de revue passeren. Tekenend 

voor de complexiteit van het veehouderijdebat is het feit dat je je objectieve zelf, in hoeverre deze überhaupt 

al bestaat, constant verliest in de “emotie van anderen”. Daar waar je het soms vurig eens bent met een be-

zorgde burger, sta je op andere momenten volledig achter de argumenten van een ondernemer.  

 

De afgelopen maanden heb ik geleerd dat er geen kant-en-klare oplossingen bestaan voor de uitdagingen 

waar veehouders, plattelandsbewoners en overheden voor staan. Wél is duidelijk geworden dat er veel kan 

worden bereikt door naar elkaar te luisteren en oog te hebben voor elkaars belangen. Dit geldt niet alleen 

voor burger en boer, maar in het bijzonder ook voor de lokale overheid. 



 

III | Voorwoord 

III. Voorwoord 

De opleiding Planologie aan de Radboud Universiteit was een inhoudelijk avontuur. Ik en mijn studiegeno-

ten zochten vaak de grenzen op door te kiezen voor niet-gangbare thema's en het toepassen van uitdagende 

methoden. Van een soort “obstacle run” om barrièrewerking in kaart te brengen – Dirk, bedankt! – tot 

een onderhandelingsspel over megastallen, waarin de Kemphaan een belangrijke rol speelde. Met deze erva-

ringen op zak ging ik in het najaar van 2014 op zoek naar een uitdagend scriptieonderwerp. Dat betekende: 

in ieder geval geen organische gebiedsontwikkeling, stedelijke herverkaveling of zelforganisatie. Maar wat 

moest het dan wél worden? Die vraag heeft mij de nodige kopzorgen gekost. Een van mijn meest bevlogen 

hoogleraren, Pieter Leroy, wist mij echter te enthousiasmeren voor de problematiek van de (intensieve) 

veehouderij. Voordat ik wist begon het balletje te rollen en hing ik aan de telefoon met de gemeente Boekel 

(het brommende geluid aan de andere kant van de lijn zal ik nooit vergeten). Na maanden van werk op 

zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak ligt 'ie er dan: mijn masterthesis Planologie. Het klinkt misschien cli-

ché, maar ik ben er trots op. Ik hoop dat mijn scriptie, als een klein radertje in het grotere geheel, een bij-

drage kan leveren aan de transitie naar een zorgvuldigere veehouderij. 

 

Het schrijven van deze scriptie ging niet zonder slag of stoot. Zoals het bekende spreekwoord luidt, wegen 

de laatste loodjes het zwaarst. Gelukkig hebben een groot aantal mensen mij het afgelopen jaar door dik 

en dun gesteund. Ik wil dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken. Allereerst 

gaat mijn waardering uit naar mijn scriptiebegeleider Huub Ploegmakers. Hij heeft mij telkens als ik dat 

nodig had een duwtje in de juiste richting gegeven. Daarnaast wil ik mijn stagebegeleider Arthur Hermans 

bedanken. Mede door zijn praktische kennis, vaderlijke adviezen (“Je moet doen, wat goed voelt.”) en 

rotsvaste vertrouwen (“Goed gedaan, jochie.”) ben ik erin geslaagd deze scriptie met een goed gevolg af te 

ronden. Dank ook aan Hans van Zutven en Jo Marcic, die mij namens de gemeente Boekel de ruimte heb-

ben gegeven om aan mijn persoonlijke ontwikkeling te werken. Ik wil tot slot mijn waardering uitspreken 

voor alle respondenten. Het zijn immers hun persoonlijk verhalen die de kern van dit betoog vormen. -------

-------------------------- 

 

Kevin van Dooren 

Boekel, 8 juli 2016 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

De toekomst van de intensieve veehouderij vormt mondiaal een onderwerp van debat (Ilea, 2009, pp. 154-

155). Dit geldt in het bijzonder voor de westerse wereld, waar grootschalige industriële voedselproductie in 

toenemende mate wordt geassocieerd met een keur aan negatieve effecten. Hierbij moet onder andere ge-

dacht worden aan milieuvervuiling, dierenleed en de verspreiding van infectieziekten, zoals voor de mens 

besmettelijke zoönosen (Van Grinsven et al., 2011, p. 12). In het omvangrijke rapport getiteld “Livestock’s 

Long Shadow” luidt de internationale land- en tuinbouworganisatie (FAO, 2006, p. III) zelfs de noodklok. 

Ondanks de negatieve effecten op milieu en maatschappij zal de veehouderij de komende decennia name-

lijk een immense groei blijven doormaken. Dit komt hoofdzakelijk door de alsmaar toenemende, wereld-

wijde voedselbehoefte. Om de impact van deze groei te kunnen minimaliseren, pleit de FAO (2006, pp. 

281-282) voor een uitgebreid pakket aan technologische maatregelen. De internationale land- en tuinbouw-

organisatie (2006, p. 261) benadrukt echter dat het succes van deze maatregelen afhankelijk is maatschap-

pelijke bewustwording en politieke wil. 

 

1.1.1. Schaalvergroting en weerstand 

De Nederlandse veestapel is de afgelopen decennia gestaag gegroeid (Lamers & Ullenbroeck, 2012, p. 12). 

Als resultaat van toenemende internationale concurrentie, alsmaar strenger wordende (Europese) regelge-

ving en de macht van een beperkt aantal1 is het voor veehouderijen steeds lastiger geworden het hoofd boven 

water te houden (Bos, Grin, Spoelstra, & Groot Koerkamp, 2010, p. 6). In de zoektocht naar een “rendabele 

bedrijfsvoering” heeft een aanzienlijk deel van deze bedrijven ingezet op intensivering, specialisatie en schaal-

vergroting (zie figuur 1). Naast lagere productiekosten en een groter productievolume heeft deze schaalsprong 

geresulteerd in grotere dierenaantallen per bedrijfslocatie, verminderde weidegang en een groeiende impact 

op de fysieke leefomgeving (Eijsackers et al., 2010, p. 188). 

  

 

Figuur 1: Schaalvergroting in de Nederlandse veehouderij. Op basis van het CBS (2015b).

                                                      
1 In de EU wordt ongeveer 80% van het voedsel gedistribueerd door 15 tot 20 supermarktconcerns.  
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Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen is de toekomst van de (intensieve) veehouderij ook in 

Nederland ter discussie komen te staan. De sector wordt niet enkel bestempeld als milieubelastend en risico-

vol voor de volksgezondheid, maar wordt eveneens verantwoordelijk gehouden voor stankoverlast, onnodig 

dierenleed en de degradatie van natuur en landschap (Gies, Van Os, Hermans, & Loohuis, 2007, p. 7). Het 

schrikbeeld van zogenaamde “megastallen” is hierbij, al dan niet terecht, wijdverbreid geraakt (Alders, 2011, 

p. 11). Als reactie op deze maatschappelijke onrust proberen decentrale overheden een verdere groei van de 

veestapel te voorkomen. Daarnaast wordt er ingezet op het versneld verduurzamen van productieprocessen. 

 

1.1.2. Varkenspest en de Reconstructiewet 

Op 4 februari 1997 werd er varkenspest vastgesteld op een veehouderij in de Brabantse gemeente Boekel. 

Ondanks maatregelen, zoals vervoersverboden en bedrijfsruimingen, verspreide de virusziekte zich in rap 

tempo. Met ruim elf miljoen geruimde varkens en een kostenpost van ongeveer 2,5 miljard euro kan de 

varkenspest worden bestempeld als een van de meest omvangrijke rampen uit de recente Nederlandse ge-

schiedenis (Bleumink, 2007, p. 13). Als reactie op de vernietigende impact van de klassieke dierziekte kon-

digde Jozias van Aartsen, de toenmalige minister van Landbouw en Natuur, rigoureuze maatregelen aan om 

de risico’s van de intensieve veehouderij te beperken. Zo moesten er zogenaamde “varkensvrije zones” wor-

den aangelegd om de verspreiding van dierziekten te voorkomen. Na een langdurige en moeizame voorbe-

reiding werd in 2002 de Reconstructiewet concentratiegebieden geïntroduceerd. Deze bijzondere wet was 

enkel van toepassing op gebieden met een hoge veedichtheid (zie figuur 2). De Reconstructiewet diende te 

resulteren in een weloverwogen, integrale zonering van het platteland (Bleumink, 2007, pp. 12-14). Het 

ontlasten van woonkernen en natuurgebieden stond daarbij centraal. 

 

 

Figuur 2: De reconstructiegebieden verbeeld. Op basis van Bleumink (2007).
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De uitgangspunten van de Reconstructiewet werden van 2002 tot 2005 vertaald naar concrete, gebiedsge-

richte reconstructieplannen. Deze plannen dienden bij te dragen aan een groot aantal ambities, waaronder 

het aanleggen van ecologische verbindingszones, het optimaliseren van de waterhuishouding en het ver-

sterken van de recreatieve sector. Desalniettemin bleef het ontlasten van woonkernen en natuurgebieden, 

naast het bieden van toekomstperspectief aan de agrarische sector, de belangrijkste doelstelling (Boonstra, 

Kuindersma, Bleumink, De Boer, & Groot, 2007, pp. 11-12). Om deze ambitie te bereiken werd er een 

driedelige zonering geïntroduceerd, bestaande uit zogenaamde extensiverings-, verwevings- en landbouw-

ontwikkelingsgebieden (LOG’s). Terwijl de veehouderij in de LOG’s ruime mogelijkheden voor nieuwves-

tiging en uitbreiding kreeg toebedeeld, werd de groei van de sector in de extensiveringsgebieden, die door-

gaans bestonden uit zones van 250 meter rondom dorpen en natuurgebieden, tot een minimum beperkt. 

Binnen de verwevingsgebieden dienden agrarische ontwikkelingen hand in hand gaan met natuur, land-

schap, wonen en recreatie (Boonstra et al., 2007, p. 11). Ondernemers werden met (provinciale) subsidiere-

gelingen verleid om zich vanuit de extensiveringsgebieden naar de LOG’s te verplaatsen. Dit proces staat 

bekend als de afwaartse beweging (Bleumink, 2007, p. 38).  

 

1.1.3. Burgerprotest in Brabant 

Ondanks het reconstructiebeleid, technologische ontwikkelingen en investeringen in nieuwe stalconcepten 

wordt er in de buurt van (intensieve) veehouderijen in toenemende mate overlast ervaren. Hoewel de sane-

ring en verplaatsing van bestaande bedrijven heeft bijgedragen aan de beperking van geurhinder en schade-

lijke emissies, zijn er nieuwe overlastsituaties ontstaan in de nabijheid van de verwevings- en LOG-gebieden 

(Lamers & Ullenbroeck, 2012, pp. 12-14). Daarnaast hebben stedelijke ontwikkelingen ervoor gezorgd dat 

de buffer tussen bestaande bedrijven en burgerwoningen onder druk is komen te staan. Het ongemak dat 

hieruit voortvloeit heeft, in combinatie met discussies over dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu, gere-

sulteerd in verzet tegen een verdere uitbreiding van de veestapel. Als gevolg hiervan verlopen processen van 

vergunningverlening steeds moeizamer (Van Os, Bokma-Bakker, Kuindersma, Selnes, & Gies, 2013, p. 13). 

Illustratief hiervoor is het grote aantal conflicten dat uitmondt in een uitspraak van de Raad van State 

(Lamers, 2014, p. 12). 

 

In de loop van 2009 bereikten de zorgen over de (intensieve) veehouderij een hoogtepunt. Naar aanleiding 

van de uitzonderlijk hoge veedichtheid (zie figuur 3 en 4) besloten diverse Brabantse belangenorganisaties tot 

het gezamenlijk indienen van een provinciaal burgerinitiatief (Van Os et al., 2013, p. 34).  Voor dit burgerini-

tiatief, dat de naam “Megastallen-Néé” droeg, werden meer dan 30.000 handtekeningen verzameld (Eijsackers 

et al., 2010, p. 7). In totaal formuleerden de initiatiefnemers 11 concrete actiepunten. Belangrijkste eis was 

dat de groei van de veehouderij per direct aan banden zou worden gelegd, waardoor er ruimte zou ontstaan 

voor een gedegen gezondheidsonderzoek. Daarnaast werd ingezet op het terugdringen van het antibioticage-

bruik, het verminderen van de ammoniakuitstoot en het invoeren van een maximale bedrijfsgrootte van 1,5 

hectare (GroenLinks Noord-Brabant, 2010). 

 

Het burgerinitiatief “Megastallen-Néé” werd op 19 maart 2010 behandeld in de Brabantse Provinciale Staten. 

De gevolgen hiervan voor de (intensieve) veehouderij kunnen als verstrekkend worden aangemerkt  (Van Os 
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et al., 2013, pp. 34-35). Er werd namelijk besloten tot het per direct invoeren van enkele drastische maatre-

gelen. Zo zijn Brabantse veehouderijen sinds 2010 gebonden aan een maximale bedrijfsgrootte van 1,5 hec-

tare, zijn uitbreidingen binnen de extensiveringsgebieden niet meer toegestaan (het zogenaamde “slot op de 

muur”) en werden de mogelijkheden voor het bouwen van stallen met meerdere verdiepingen geminimali-

seerd. De Brabantse maatregelen zijn juridische verankerd in de provinciale omgevingsverordening, die be-

kend staat als de Verordening ruimte. Omdat de eisen een rechtstreekse werking hebben gekregen, vormen 

ze sinds enkele jaren een directe weigeringsgrond voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor bou-

wen (Van Os et al., 2013, pp. 34-35). 

 

 

Figuur 3: De omvang van de veestapel per landbouwregio. Op basis van het CBS (2015b).

 

 

Figuur 4: De omvang van de veestapel per provincie.  Op basis van het CBS (2015b).

 

1.1.4. Zorgvuldige ambities 

De Brabantse agrarische sector genereert jaarlijks zo’n zeven miljard euro aan toegevoegde waarde. Daar-

naast is de bedrijfstak verantwoordelijk voor tien procent van de provinciale werkgelegenheid. Hiermee 

vormt de agribusiness, waarvan de veehouderij een belangrijk onderdeel uitmaakt, de tweede pijler van de 

Brabantse economie (Commissie-Van Doorn, 2011, p. 3). Naar aanleiding van de belangen die hieruit 

voortvloeien, en het besef dat de patstelling tussen burger en boer van negatieve invloed zal zijn op leef-

baarheid van het platteland, werd in december 2010 besloten tot het aanstellen van de Commissie-Van 

Doorn. Deze denktank kreeg de opdracht om de problematiek van veehouderij op integrale wijze te benade-
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ren. De Commissie-Van Doorn kwam eind 2011 met het advies om, samen met ketenpartijen, stappen te 

gaan zetten richting een “zorgvuldigere veehouderij” (Commissie-Van Doorn, 2011, p. 10). Op 2 september 

2011 sloten de provincie Noord-Brabant, diervoederfabrikanten, voedselproducenten en supermarktcon-

cerns het Verbond van den Bosch. In dit manifest, dat werd opgesteld onder leiding van de Commissie 

Van-Doorn, werd de ambitie geformuleerd om in 2020 alleen nog maar duurzaam vlees in de schappen te 

hebben liggen. Achterliggende gedachte is dat er op deze wijze marktzekerheid wordt gecreëerd voor onder-

nemers die bereid zijn te investeren in een zorgvuldigere veehouderij (Van Os et al., 2013, p. 36). 

 

In navolging van het Verbond van den Bosch werd in het voorjaar van 2013 het eerste Brabantberaad ge-

organiseerd. Tijdens deze werkconferentie werd er door ruim zeventig partijen, variërend van gemeenten 

tot voedselproducenten, nagedacht over de transitie naar een duurzamere agrofoodregio. Aanvankelijk was 

het de bedoeling dat de deelnemers van het Brabantberaad één keer per jaar bij elkaar zouden komen. De 

tweede bijeenkomst, die bekend staat als de Rafaël Dialoog, liet echter tot januari 2015 op zich wachten 

(Provincie Noord-Brabant, 2015). Gedurende het eerste Brabantberaad werd de “breed gedragen” ambitie 

geformuleerd om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren, met behoud van ontwikkelingsperspectief 

voor veehouderijen (Van Os et al., 2013, p. 35). Daarnaast werd de provinciale denklijn “ontwikkelruimte 

moet je verdienen en is niet onbegrensd” door alle aanwezigen onderschreven (Provincie Noord-Brabant, 

2014b, p. 4). Hiermee werd onder andere de basis gelegd voor de ontwikkeling van de Brabantse Zorgvul-

digheidsscore Veehouderij. 

 

1.1.5. Scoren met zorgvuldigheid 

In het voorjaar van 2014 introduceerde de provincie Noord-Brabant de Brabantse Zorgvuldigheidsscore 

Veehouderij (BZV). De BZV is een kwantitatieve duurzaamheidsmaatlat waarop ondernemers punten kun-

nen scoren door middel van investeringen op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu. De 

provincie heeft ervoor gekozen om de BZV rechtstreeks te koppelen aan het aanvragen van een omgevings-

vergunning voor bouwen. Concreet betekent dit dat ondernemers pas kunnen uitbreiden, wanneer hun 

plannen voldoende bijdragen aan de transitie naar een zorgvuldigere veehouderij (Provincie Noord-Brabant, 

2014a). Of dit het geval is wordt bepaald op basis van bestaande certificaten, de bedrijfsinrichting en de even-

tuele toepassing van innovaties. Hoewel ondernemers zelf kunnen kiezen voor maatregelen die zij bij hun be-

drijf vinden passen, kunnen er alleen punten worden gescoord met stappen die “verder gaan dan de wet voor-

schrijft” (Provincie Noord-Brabant, 2014a). De provincie heeft het voornemen om de BZV periodiek te 

actualiseren. Dit moet resulteren in een trapsgewijze verduurzaming van de veehouderij (Provincie Noord-

Brabant, 2014a). 

 

Met de BZV ziet Brabant zichzelf als een voorloper op het gebied van de veehouderijtransitie. Er kunnen 

echter kritische juridische kanttekeningen bij het instrument worden geplaatst (Lamers, 2014, p. 78). Het 

staat overheden immers niet vrij om middels hun ruimtelijke beleidsinstrumentarium te sturen op aspecten 

zonder duidelijke ruimtelijke relevantie (zie o.a. Van Buuren, De Gier, Nijmeijer, & Robbe, 2010, p. 40). 

Met het stellen van bovenwettelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu, be-

vindt Noord-Brabant zich dan ook op glad ijs. De provincie wordt in haar aanpak echter bijgestaan door het 



 

Inleiding | 6 

kabinet Rutte-Asscher. Met de inwerkingtreding van de negende tranche van de Crisis- en herstelwet heeft 

de Verordening ruimte een verbrede reikwijde gekregen. Dit betekent dat de provincie Noord-Brabant, voor-

uitlopend op de nieuwe Omgevingswet, mag experimenteren met regels ten behoeve van een “gezonde fy-

sieke leefomgeving” (Hekkelman Advocaten, 2015, p. 2). Paul Bodden, advocaat ruimtelijke ordening, vraagt 

zich echter af of deze constructie juridisch houdbaar is (Bekkers & Hartholt, 2015): “Afwijken van de Wet 

ruimtelijke ordening is alleen toegestaan als er sprake is van een bijdrage aan duurzaamheid én het bestrij-

den van de economische crisis. Aan die laatste eis wordt niet voldaan.” 

 

1.1.6. Provinciale sturingsmechanismen 

Niet alleen Noord-Brabant maar vrijwel iedere reconstructieprovincie houdt zich op dit moment bezig met 

het hervormen van haar veehouderijbeleid. Provinciale overheden vragen zich in toenemende mate af hoe 

zij het bieden van ontwikkelingsruimte kunnen combineren met het stimuleren van een duurzamere vee-

houderij. Speerpunten in dit verband zijn: het verminderen van overlast, het verbeteren van de omgevings-

kwaliteit en het herstellen van het vertrouwen tussen burger en boer (Lamers, 2014, pp. 13-14). In het streven 

naar een zorgvuldigere veehouderij experimenteren provinciale overheden met keur aan beleidsstrategieën. 

Vanwege hun beperkte beleidsruimte op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu, beroepen 

zij zich daarbij in het bijzonder op hun ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. Onderstaande tekst geeft een 

globaal overzicht van de wijze waarop de vijf reconstructieprovincies, afhankelijk van hun bestuurscultuur 

en specifieke problematiek, de veehouderijtransitie proberen te stimuleren. 

OVERIJSSEL  

De provincie Overijssel (2014, p. 60) is van mening dat agrarische ontwikkelingen een sterk nivellerende 

werking kunnen hebben op de uitstraling van het landelijk gebied. Om dit te voorkomen werkt Overijssel 

sinds 2009 met bovenwettelijke eisen op het gebied van landschappelijke inpassing. Op basis van een gede-

tailleerde gebiedscatalogus worden agrariërs verplicht om hun initiatieven aan te laten sluiten op de dragen-

de structuren van het landschap. Grootschalige ontwikkelingen zijn alleen nog mogelijk wanneer dit een 

kwaliteitsverbetering inhoudt (Lamers, 2014, p. 13). Opvallend is het feit dat Overijssel – in tegenstelling 

tot de overige reconstructieprovincies – nog geen concrete plannen heeft om met bovenwettelijke eisen het 

gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu te gaan werken. Volgens Gies et al. (2007, p. 20) twij-

felt de provincie aan de juridische houdbaarheid van dergelijke normen. 

NOORD-BRABANT 

Naar aanleiding van het burgerinitiatief “Megastallen-Néé” heeft de provincie Noord-Brabant de afgelopen 

jaren stevige maatregelen genomen om tot een zorgvuldigere veehouderij te komen. Zoals eerder duidelijk 

werd, beschikt Brabant op dit moment over een vrij rigide omgevingsverordening (zie paragraaf 4.2.1.). On-

der het motto “ontwikkelruimte moet je verdienen” worden ondernemers verplicht om aan bovenwettelijke 

eisen te voldoen op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu. Iedere ontwikkeling dient bo-

vendien gepaard te gaan met “een goede landschappelijke inpassing”. Met behulp van de Brabantse Zorgvul-

digheidsscore Veehouderij wordt getoetst of een ondernemer voldoende investeert om in aanmerking voor 

ontwikkelruimte te komen. 
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GELDERLAND EN UTRECHT 

In tegenstelling tot Brabant hebben de zorgen over de veehouderij in Gelderland en Utrecht niet tot maat-

schappelijke ontwrichting geleid. Desalniettemin wordt het belang van de veehouderijtransitie door beide 

provincies onderschreven. De manier waarop Gelderland en Utrecht deze transitie beogen te stimuleren, 

verschilt echter duidelijk van het Brabantse model. Hoewel ook Gelderland en Utrecht voornemens zijn 

om bovenwettelijke eisen te koppelen aan het verkrijgen van ontwikkelingsruimte, zien beide provincies af 

van een kwantitatief beoordelingssysteem, zoals de BZV. Zowel Gelderland als Utrecht zijn er namelijk van 

overtuigd dat er voldoende ruimte moet zijn om iedere ontwikkeling af te stemmen op lokale omstandig-

heden, zoals de wensen van buurtbewoners en het handelingsperspectief van agrariërs (Gies et al., 2007; 

Provincie Gelderland, 2015). Beide provincies willen daarnaast voorkomen dat ondernemers worden ont-

moedigd om aan de slag te gaan met vernieuwende ideeën en concepten. Vanuit dit perspectief streven 

Gelderland en Utrecht beide naar de ontwikkeling van een kwalitatief beoordelingssysteem. De provincie 

Gelderland (2015) benadrukt dat zo’n systeem enerzijds flexibel genoeg moet zijn om maatwerk te kunnen 

leveren en anderzijds concreet genoeg moet zijn voor het bieden van planologische rechtszekerheid. 

LIMBURG 

Het veehouderijbeleid van de provincie Limburg is hoofdzakelijk gericht op stimuleren en minder op regu-

leren (Lamers, 2014, p. 14). Samen met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond heeft Limburg de ambitie 

geformuleerd om de agrarisch sector te transformeren tot “een lust voor zijn omgeving”. Hierbij ligt de na-

druk op het beperken van emissies en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. In tegenstelling tot de 

overige reconstructieprovincies heeft Limburg er nadrukkelijk voor gekozen de verantwoordelijkheid voor 

de veehouderijtransitie bij de lokale overheid neer te leggen (Provincie Limburg, 2014a). Op dit moment 

werkt Limburg, in samenwerking met vijf gemeenten, aan de uitwerking van een intergemeentelijk beleids-

programma, gericht op het stimuleren van innovatie en verbeteren van de verhouding tussen burger en boer. 

Dit gebeurt onder het motto niet “Niet vinken, maar vonken” (Provincie Limburg, 2014b). 

 

1.1.7. Van toelatings- naar beloningsplanologie 

Op basis van bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat het credo “ontwikkelruimte moet je ver-

dienen” door alle reconstructieprovincies wordt onderschreven. Afhankelijk van de bestuurscultuur en spe-

cifieke problematiek kiest iedere provincie echter voor een andere invulling van deze denklijn. Lamers (2014, 

p. 13) stelt dat er de afgelopen jaren hoofdzakelijk is ingezet op de introductie van aanvullende en strengere 

regels. Deze koers zou voortkomen uit de angst voor nieuwe excessen en de bijzonder kritische houding van 

burgers en maatschappelijke organisaties. Van Os et al. (2013) nuanceren dit beeld. Naast de toename van het 

aantal provinciale beleidsregels constateren zij een groeiende bereidheid om maatwerk te leveren. Er wordt in 

dit verband ook wel van een verschuiving van toelatings- naar uitnodigingsplanologie gesproken. 

 

Hoewel het begrip uitnodigingsplanologie steeds vaker met de veehouderijtransitie in verband wordt ge-

bracht, wordt het concept hoofdzakelijk in de stedelijke context toegepast. Sinds het begin van de wereld-

wijde economische crisis in 2008, waarmee het gouden decennium van de gebiedsontwikkeling tot een einde 

kwam, wordt uitnodigingsplanologie beschouwd als de “heilige graal” voor het realiseren van stedelijke 
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ontwikkelingen (Van der Krabben, 2011). Groot Jebbink (2013) en Bomhof en Oosterkamp (2013) om-

schrijven uitnodigingsplanologie als een ordeningsprincipe waarbij overheden zich faciliterend opstellen 

ten aanzien van maatschappelijke initiatieven. In tegenstelling tot toelatings- en toetsingsplanologie wordt 

niet ingekaderd wat mogelijk is op welke plek (het “nee, tenzij”-principe), maar worden er brede doelen ge-

formuleerd waarbinnen burgers en maatschappelijke organisaties de ruimte krijgen om op eigen kracht in-

vulling te geven aan de fysieke leefomgeving (het “ja, tenzij"-principe) (Bomhof & Oosterkamp, 2013, p. 

13). In tabel 1 zijn de belangrijkste kenmerken van toelating- en uitnodigingsplanologie schematisch weer-

gegeven. 

 

 Toelatingsplanologie Uitnodigingsplanologie 

Beleidskaders Hoofdzakelijk kwantitatief Zowel kwantitatief als kwalitatief 

Eindbeeld Gedetailleerd Open (“stip op de horizon”) 

Grondhouding overheid Nee, tenzij Ja, mits 

Rol overheid Hoofdzakelijk toetsend Hoofdzakelijk verleidend en faciliterend  

Tabel 1: Van toelatings- naar uitnodigingsplanologie.  Op basis van Bomhof en Oosterkamp (2013).

 

Hoewel Van Os et al. (2013) stellen dat decentrale overheden zich in toenemende mate op het leveren van 

maatwerk richten, is het de vraag of er in dit verband van uitnodigingsplanologie kan worden gesproken. 

Duidelijk werd dat uitnodigingsplanologie – in de stedelijke context – hoofdzakelijk wordt toegepast voor 

het “losweken” van private initiatieven. In het kader van de veehouderijtransitie ligt de nadruk echter niet 

op het op gang brengen van gangbare ontwikkelingen, er zijn immers nog voldoende ondernemers met con-

crete uitbreidingsplannen, maar op het verleiden en uitdagen van agrariërs om extra te investeren in een 

zorgvuldigere veehouderij. De toenemende bereidheid van overheden om maatwerk te leveren, is in die zin 

volgend op de motivatie en het vermogen van ondernemers om aan bovenwettelijke eisen te voldoen. Om 

verwarring te voorkomen, zal er in dit onderzoek gebruik worden gemaakt van de term “beloningsplanolo-

gie”. Dit concept, dat onder andere door het adviesbureau BügelHajema (2014) wordt gebruikt, kan als 

volgt worden gedefinieerd: 

 

Beloningsplanologie is een vorm van planologie waarbij het verkrijgen van ontwikkelruimte 

wordt gekoppeld aan de bereidheid van private partijen om te voldoen aan bovenwettelijke 

eisen, te kiezen voor innovatie en/of in dialoog te gaan met hun omgeving. 

 

Eerder werd duidelijk dat decentrale overheden hun veehouderijbeleid in toenemende mate op het “ver-

dien-de-ruimte”-principe baseren. Onderzoek met betrekking tot de toepasbaarheid en betekenis van deze 

strategie staat echter nog in de kinderschoenen. De afgelopen jaren zijn er slechts twee onderzoeksrappor-

ten verschenen waarin de verschuiving van toelatings- naar beloningsplanologie centraal staat. Concreet 

gaat het hierbij om een verkennend onderzoek uit 2013 dat, in opdracht van het ministerie van Economi-

sche Zaken, werd uitgevoerd door het onderzoeksinstituut Alterra (Van Os et al., 2013). Daarnaast betreft 

het een masterscriptie planologie, die in 2014 tot stand is gekomen aan de Faculteit Geowetenschappen 

van de Universiteit Utrecht (Lamers, 2014): 
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1. Van Os, J., Bokmo-Bakker, M., Kuindersma, W., Selnes, T., & Gies, T. (2013). Nieuwe wegen naar ontwik-

kelingsgericht werken. Handelingsperspectieven voor de overheid rond duurzame ontwikkeling en maatschappelijke ac-

ceptatie van veehouderij. Geraadpleegd via Alterra: http://www.edupot.wur.nl/275388. 

2. Lamers, L. (2014). Sturen op verduurzaming in de intensieve veehouderij. Een verkenning van de mogelijkheden in 

provinciaal ruimtelijk beleid. Geraadpleegd via de Universiteit Utrecht. 

 

Opvallend is het feit dat de auteurs van beide rapportages een significant andere mening zijn toegedaan 

over de mogelijkheden die beloningsplanologie biedt. Daar waar Van Os et al. (2013, p. 73) ervan overtuigd 

zijn dat beloningsplanologie een welkome aanvulling vormt op het rechtlijnige en weinig stimulerende ka-

rakter van toelatings- en toetsingsplanologie, twijfelt Lamers (2014, p. 95) vooral aan de juridische houd-

baarheid van de strategie. Lamers (2014, p. 95) stelt bovendien vast dat decentrale overheden de afgelopen 

jaren hoofdzakelijk hebben ingezet op de introductie van extra regulering. Het stimulerende en faciliteren-

de karakter van beloningsplanologie, dat door Van Os et al. (2013, p. 73) wordt waargenomen, maakt vol-

gens Lamers (2013) vooralsnog nauwelijks onderdeel uit van de werkwijze van provincies en gemeenten: 

“Uit de resultaten van het empirische onderzoek blijkt dat er in de praktijk geen sprake is van minder regulering, 

flexibelere voorschriften en ruimere kaders. Provincies en gemeenten blijken niet bereid hun sturingsmogelijkheden in 

te perken. In plaats daarvan handhaven alle onderzochte provincies bestaande beperkingen en worden in veel geval-

len extra beperkingen toegevoegd” (p. 92). 

Naar aanleiding van bovenstaande context rijst de vraag in hoeverre beloningsplanologie de dagelijkse beleids-

praktijk daadwerkelijk heeft doen veranderen. Is er sprake van een groeiende bereidheid tot het leveren van 

maatwerk? Of wordt het beleid van decentrale overheden nog steeds vooral gekenmerkt door toelatingspla-

nologie? Bovendien blijft relatief onduidelijk wat – in het kader van de veehouderijtransitie – de toepasbaar-

heid van beloningsplanologie is. Brengt de strategie vooral juridische vragen met zich mee? Of vormt be-

loningsplanologie een welkome aanvulling op het rechtlijnige en weinig stimulerende karakter van toelatings- 

en toetsingsplanologie? Voor het beantwoorden van deze vragen is aanvullend onderzoek vereist. Zeker wan-

neer wordt meegenomen dat: 

 

1. Lamers (2014, p. 101) zijn conclusies hoofdzakelijk op interviews met provinciale beleidsmedewerkers 

heeft gebaseerd, waarmee hij voorbij gaat aan de gemeentelijke beleidspraktijk; en 

2. het toepassen van beloningsplanologie enkele jaren geleden nog in de kinderschoenen stond, wat het 

aannemelijk maakt dat sommige bevindingen van Van Os et al. (2013, p. 11) niet meer overeenko-

men met de werkelijkheid. 
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1.2. Probleemstelling 
 

1.2.1. Doelstelling 

Naar aanleiding van bovenstaande context, waaruit blijkt dat vooralsnog onduidelijk is wat de betekenis en 

mogelijkheden van beloningsplanologie zijn, is onderstaande doelstelling opgesteld. Deze is tweeledig: ------------  

 

Allereerst (1) beoogt dit onderzoek inzicht te verschaffen in de mate waarin de introductie 

van beloningsplanologie de gemeentelijke beleidspraktijk heeft doen veranderen. Daarnaast 

(2) tracht dit onderzoek te achterhalen welke bijdrage het “verdien-de-ruimte”-principe aan 

het verder vormgeven van de veehouderijtransitie levert. 

 

1.2.2. Vraagstelling 

HOOFDVRAAG 

Op basis van de doelstelling is de volgende hoofdvraag geformuleerd. Evenals de doelstelling is de hoofdvraag 

tweeledig: 

 

(1) In hoeverre heeft de introductie van beloningsplanologie de gemeentelijke 

beleidspraktijk doen veranderen en (2) welke bijdrage levert het “verdien-de-ruimte”-

principe aan het verder vormgeven van de veehouderijtransitie? 

DEELVRAGEN 

Om de hoofdvraag op gestructureerde en overzichtelijke wijze te kunnen beantwoorden, zijn er drie deelvra-

gen opgesteld. Deze luiden als volgt: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In hoeverre heeft de introductie van beloningsplanologie het beleidsdiscours van 

gemeenten doen veranderen? 

 

In hoeverre heeft de introductie van beloningsplanologie de gemeentelijke beleidspraktijk 

doen veranderen? 

 

Welke bijdrage levert het “verdien-de-ruimte” principe aan het verder vormgeven van de 

veehouderijtransitie? 
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1.3. Maatschappelijke relevantie 

De toekomst van de veehouderij staat onder grote maatschappelijke druk. De sector wordt in toenemende 

mate geassocieerd met een keur aan negatieve effecten. Hierbij moet gedacht worden aan milieuvervuiling, 

onnodig dierenleed, de verspreiding van infectieziekten en de degradatie van natuur en landschap. Tegelij-

kertijd vormt de veehouderij een belangrijke pijler van de Nederlandse economie, die jaarlijks zo’n 27 mil-

jard euro aan toegevoegde waarde genereert. Met het oog op de belangen die hieruit voortvloeien, vragen 

decentrale overheden zich in toenemende mate af hoe zij het bieden van ontwikkelingsruimte kunnen com-

bineren met het stimuleren van een zorgvuldigere veehouderij. Onder het motto “ontwikkelruimte moet je 

verdienen” worden ondernemers steeds vaker verplicht te voldoen aan bovenwettelijke eisen op het gebied 

van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu, te kiezen voor innovatie of in dialoog te gaan met hun omge-

ving (zie o.a. Provincie Gelderland, 2015; Provincie Limburg, 2014b; Provincie Noord-Brabant, 2014a).  Er 

wordt in dit verband ook wel van beloningsplanologie gesproken.  

 

Ondanks de groeiende behoefte aan nieuwe sturingsmechanismen staat onderzoek naar beloningsplanologie 

nog in de kinderschoenen. Als gevolg hiervan is vooralsnog onduidelijk of en in hoeverre de strategie de loka-

le beleidspraktijk heeft doen veranderen. Bovendien bestaat er nog geen consensus over de mogelijkheden 

die beloningsplanologie biedt voor het verder vormgeven van de veehouderijtransitie. Op basis van een uit-

voerige analyse worden er binnen dit onderzoek enkele concrete aanbevelingen gedaan, die door beleidsma-

kers, vergunningverleners en bestuurders kunnen worden gebruikt om ondernemers te verleiden in een zorg-

vuldigere veehouderij te investeren. Belangrijkste conclusie is dat beloningsplanologie enkel mogelijkheden 

biedt, wanneer lokale overheden bereid zijn tot het leveren van maatwerk. 

 

1.4. Wetenschappelijke relevantie  

Het agrarische beleidsdomein biedt een interessant vertrekpunt voor het bestuderen van institutionele dyna-

miek en de constructie, reconstructie en deconstructie van beleidsarrangementen in het bijzonder (Wisserhof, 

2000, p. 175). Als reactie op processen van intensivering, specialisatie en schaalvergroting houden overheden 

zich in toenemende mate bezig met het herzien van hun plattelandsbeleid. Het verkleinen van de impact van 

grootschalige, industriële voedselproductie op mens, dier en milieu staat daarbij centraal: “The intensity and 

scale of production of modern agriculture have contributed greatly to environmental problems such as eu-

trophication, acidification and the degradation of ecosystems. Therefore, many countries are now broadening 

their agricultural policies to include concerns about environmental pollution” (Wisserhof, 2000, p. 175). Ra-

dicale beleidsveranderingen, zoals de introductie van het duurzaamheidsdenken, gaan over het algemeen ge-

paard met politieke conflicten, moeizame onderhandelingen en langdurige implementatietrajecten. Als gevolg 

hiervan leiden nieuwe ideeën en concepten niet per definitie tot een verandering van de status quo. --------------- 

 

De afgelopen jaren is er veelvuldig onderzoek gedaan naar het ontstaan van nieuwe beleidsarrangementen 

binnen het agrarische beleidsdomein. Illustratief hiervoor is het onderzoek van Boonstra (2006) naar de in-

troductie van integraal, gebiedsgericht beleid in de jaren negentig. Naar aanleiding van de groeiende zorgen 

over de impact van de intensieve veehouderij op mens, dier en milieu houden steeds meer wetenschappers 
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zich bezig met de vraag hoe ondernemers verleid kunnen worden in duurzamere en diervriendelijkere pro-

ductiemethoden te investeren (zie o.a. Baumgart-Getz, Prokopy, & Floress, 2012; Bourlakis, Bock, & Van 

Huik, 2007). Het is echter onduidelijk of de nieuwe sturingsmechanismen die hieruit voortvloeien ook 

daadwerkelijk geïnstitutionaliseerd raken (White & Brady, 2014). Dit onderzoek draagt bij aan het verkleinen 

van dit kennistekort door met behulp van de beleidsarrangementenbenadering te onderzoeken in hoeverre 

de introductie van beloningsplanologie van invloed is geweest op lokale beleidspraktijk en de veehoude-

rijtransitie in het bijzonder. 

 

1.5. Leeswijzer 

1. Deze masterscriptie bestaat uit zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk werd aandacht besteed aan de 

impact van de veehouderij op mens, dier en milieu, het ontstaan van maatschappelijke onrust en de zoek-

tocht van decentrale overheden naar een betere balans tussen het bieden van ontwikkelingsruimte en het 

stimuleren van de veehouderijtransitie.  

2. In het tweede hoofdstuk wordt het theoretisch kader besproken. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht be-

steed aan de beleidsarrangementenbenadering.  

3. Het derde hoofdstuk staat in het teken van de onderzoeksmethodologie. Achtereenvolgens zal worden bear-

gumenteerd waarom er is gekozen voor een meervoudig casestudieonderzoek, het afnemen van diepte-

interviews en het bestuderen van beleidsdocumenten. Het methodologisch kader wordt afgesloten met een 

operationalisatie van de belangrijkste theoretische begrippen. 

4. Het vierde hoofdstuk biedt ruimte aan een gedetailleerde beschrijving van de onderzoeksresultaten. Achter-

eenvolgens zal er aandacht worden besteed aan het veehouderijbeleid van de gemeenten Someren, Oss, Sint 

Anthonis, Boekel, Asten en Nederweert.  

5. In hoofdstuk vijf wordt de data-analyse behandeld. Met behulp van de beleidsarrangementenbenadering zal 

in kaart worden gebracht in hoeverre de introductie van beloningsplanologie tot een verandering van de 

dagelijkse beleidspraktijk heeft geleid. 

6. Aan de hand van de analyse zullen in hoofdstuk zes de conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd. In 

hoofdstuk zes wordt bovendien gereflecteerd op het eindproduct en het onderzoeksproces.  
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2. Theoretisch kader 

De beleidsarrangementenbenadering (BAB) heeft bewezen een krachtig instrument te zijn voor het beschrijven 

van beleidsprocessen en het begrijpen van veranderingen binnen beleidsdomeinen (Leroy & Arts, 2006). In 

dit onderzoek zal de BAB daarom worden gebruikt om te bepalen in hoeverre de introductie van belonings-

planologie tot een feitelijke verandering van het gemeentelijke veehouderijbeleid heeft geleid. Alvorens de 

beleidsarrangementenbenadering in detail zal worden besproken, zal er op hoofdlijnen aandacht worden 

besteed aan de standpunten van enkele institutioneel-theoretici. Dit omdat de beleidsarrangementenbenade-

ring is gebaseerd op een aantal breed gedragen opvattingen over de ontwikkeling en kenmerken van institu-

ties (Liefferink, 2006, p. 45). Volgend op de behandeling van de BAB zullen de kernbegrippen van dit onder-

zoek worden samengebracht in een conceptueel model. Hiermee wordt richting gegeven aan het empirische 

gedeelte van deze scriptie. 

 

2.1. Instituties en institutionalisering 

Het “institutionalisme” biedt een ogenschijnlijk onderscheidende aanpak voor het bestuderen van sociale, 

economische en politieke fenomenen (Powell & DiMaggio, 2012). Hoewel de bekende socioloog Émile 

Durkheim reeds in de negentiende eeuw de eerste institutionele analyses uitvoerde, bestaat er tot dusver geen 

consensus over de precieze kenmerken van de benadering. Volgens Powell en DiMaggio (2012, p. 3) is dit een 

gevolg van de relatief ongedwongen wijze waarop academici het institutionalisme over de jaren hebben gede-

finieerd. De benadering kent binnen vrijwel iedere discipline een alternatieve betekenis. Desondanks is het 

institutionalisme springlevend. Als reactie op de ongekende populariteit van kwantitatieve benaderingen in de 

jaren tachtig, heeft het institutionalisme de laatste decennia een heuse renaissance doorgemaakt (Powell & 

DiMaggio, 2012, p. 4). Pierson en Skocpol (2002, p. 706) stellen in dit verband dat alle sociale wetenschap-

pers als zogenaamde institutionalisten gezien kunnen worden: “We can say of much social science today what 

Richard Nixon once said about Keynesianism: we are all institutionalists now.” 

 

Het begrip “institutie” wordt gebruikt voor het duiden van allerlei sociale, politieke en economische fenome-

nen, variërend van formele structuren zoals de tweede kamer tot minder duidelijk begrensde entiteiten zoals 

“de markt” en “de wet”. Instituties kunnen worden gedefinieerd als relatief stabiele verzamelingen van nor-

men, regels, perspectieven en routines (Wiarda, 2010, p. 113). De politicologen March en Olsen (2005, p. 4), 

die als de belangrijkste vertegenwoordigers van het “nieuwe institutionalisme” worden gezien (Van Hees, 1997, 

p. 51), omschrijven instituties als “relatively enduring collections of rules and organized practices, which are 

considerably resilient to the idiosyncratic preferences and expectations of individuals and changing external 

circumstances”. Zoals Weber (1978, pp. 40-43) stelt, begrenzen instituties sociale interactie, reduceren ze de 

flexibiliteit en veranderlijkheid van het menselijk gedrag en voorkomen ze het eenzijdig nastreven van eigen-

belang. Volgens March en Olsen (2005, p. 6) beschikken alle instituties over een zogenaamde “logic of appro-

priateness”. Dit betekent dat het menselijk handelen wordt gestuurd door regels die bepalen welk gedrag er in 

een specifieke situatie als “normaal” wordt gezien: “Members of an institution are expected to obey, and be the 
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guardians of, its constitutive principles and standards. Rules are followed because they are seen as natural, 

rightful, expected and legitimate.” 

 

Hoewel instituties het menselijk handelen enerzijds structuren, zijn ze tegelijkertijd het resultaat van dit ge-

drag. De wisselwerking tussen menselijk handelen en sociale structuren staat bekend als “the duality of struc-

ture”. De Britse socioloog Giddens (1979, p. 69) omschrijft dit fenomeen als volgt: “By the duality of struc-

ture I mean that social structure is both constituted by human agency and yet at the same time is the very 

medium of this constitution.” Weaver en Rockman (1993, p. 34) benadrukken dat instituties, hoe stabiel ze 

ook lijken, nooit als een gegeven beschouwd kunnen worden. Instituties zijn, als gevolg van de ongelijkheid 

die ze veroorzaken, voortdurend onderhevig aan processen van verandering, deconstructie en reconstructie: 

“Institutions are not uniformly taken-for-granted, have effects that are particularistic, and are challenged as 

well as hotly contested. Therefore, institutions, no matter how stable they appear at first sight, are subject to 

continual change and adjustment, deconstruction and reconstruction” (Dacin, Goodstein, & Scott, 2002, p. 

45).  

 

Binnen de sociale wetenschappen staat het stollen van menselijk gedrag in vaste structuren en het op gelei-

delijke wijze ontstaan van regels voor sociale interactie bekend als “institutionalisering” (Santbergen, 2013, p. 

63). Leroy en Arts (2006, p. 7) omschrijven dit fenomeen als volgt: “Institutionalisation refers primarily to the 

phenomenon whereby over time day to day behavior solidifies into patterns and structures, whereas these pat-

terns in turn structure day to day behavior.” De inhoud van instituties kan echter niet op willekeurige wijze 

veranderd worden. Belangrijkste reden hiervoor is het feit dat instituties worden beschermd door “insiders” 

en bevestigd door buitenstaanders (March & Olsen, 2005, p. 9). Bovendien ligt de structuur van een institu-

tie vast in routines en gewoonten. Als gevolg hiervan verlopen institutionele veranderingen over het algemeen 

trager dan de maatschappelijke trends die aan deze processen ten grondslag liggen (Arts, Van Tatenhove, & 

Leroy, 2000, p. 100). 

 

2.2. Beleidsarrangementenbenadering 

Wanneer institutionalisering op beleid wordt toegepast, verwijst het begrip naar drie processen: het ont-

staan van relatief stabiele probleemdefinities en oplossingsrichtingen, de ontwikkeling van min of meer vas-

te patronen voor samenwerking en communicatie, en het tot stand komen van betrekkelijk evenwichtige 

regels voor het opzetten van beleidsprogramma’s (Arts et al., 2000, p. 96). De beleidsarrangementenbenade-

ring (BAB) is een institutionele benadering die deze stollingsprocessen probeert te begrijpen en verklaren 

(Padt, 2007, p. 26). Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de invloed van structurele maat-

schappelijke ontwikkelingen op de dagelijkse beleidspraktijk (Boonstra, 2004, pp. 14-12). Arts, Leroy en 

Van Tatenhove (2006) vatten het doel van de beleidsarrangementenbenadering als volgt samen: “The main 

aim the PAA is to understand the on-going institutionalization of policy arrangements, as a result of the in-

terplay between day-to-day policy making on the one hand, and processes of social and political change on the 

other” (pp. 96-97). 
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De beleidsarrangementenbenadering is tot stand gekomen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (Padt, 

2007, p. 24). De grondleggers van de BAB – een drietal milieubeleidswetenschappers – definiëren een beleids-

arrangement als een tijdelijke stabilisatie van de inhoudelijke en organisatorische kenmerken van een beleids-

domein (Arts et al., 2000, p. 96). Voor het bestuderen van beleidsarrangementen kunnen er vier dimensies 

worden onderscheiden (Santbergen, 2013, p. 58). De eerste drie dimensies, die op Giddens’ structuratiethe-

orie zijn gebaseerd (Padt, 2007, p. 24), hebben betrekking op de organisatorische kenmerken van de dagelijk-

se beleidspraktijk. In de vierde dimensie ligt de nadruk op de opvattingen van actoren en de inhoud van be-

leidsprogramma’s (Liefferink, 2006, p. 49). De dimensies van de BAB kunnen als volgt worden omschreven 

(Arts et al., 2000, p. 100): 

 

1. de bij de beleidsvorming betrokken actoren en coalities; 

2. de machts- en invloedsverhoudingen tussen deze actoren, waarbij macht verwijst naar de inzet van 

middelen en invloed refereert aan de capaciteit van actoren om de beleidsuitkomsten te beïnvloeden; 

3. de spelregels op het gebied van politieke interactie; en  

4. de bestaande discoursen en beleidsprogramma’s, waarbij het concept discours verwijst naar de opvattin-

gen van actoren, en beleidsprogramma’s refereert aan de inhoud van beleidsdocumenten. 

 

2.2.1. De tetrahedron als verbeelding 

Volgens Arts et al. (2000, p. 99) zijn de vier dimensies waaruit beleidsarrangementen zijn opgebouwd onlos-

makelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat een verandering binnen een van deze dimensies vrijwel altijd 

tot veranderingen binnen de overige dimensies leidt (Santbergen, 2013, p. 59). Zo kunnen nieuwe spelers 

verfrissende ideeën met zich meebrengen, waardoor het heersende discours verandert of de belangrijkste spel-

regels worden gewijzigd (Liefferink, 2006, p. 48). Vergelijkbaar kan het uitbreiden of beperken van de be-

schikbare middelen bijdragen aan het aantrekken van nieuwe of het afstoten van bestaande spelers. De ver-

bondenheid van de BAB kan worden gesymboliseerd met behulp van een tetrahedron, waarvan iedere punt 

een dimensie vertegenwoordigt (zie figuur 5). Interessant met betrekking tot dit specifieke onderzoek is het 

feit dat nieuwe ideeën en concepten, zoals beloningsplanologie, hun intrede kunnen doen via de discursieve 

dimensie (Santbergen, 2013, p. 59). Padt en Luloff (2009, p. 234) wijzen erop dat het onmogelijk is om op 

voorhand te voorspellen in hoeverre een nieuwe ontwikkeling de samenstelling van een beleidsarrangement 

zal beïnvloeden. Dit maakt het voor iedere beleidsanalyse van onmiskenbaar belang om het gehele tetrahedron 

te bestuderen (Liefferink, 2006, p. 48).  

 

 

Figuur 5: De dimensies van de BAB in een tetrahedron.  Op basis van Arts et al. (2000, p. 99).
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Het vierdimensionale karakter van de BAB stelt academici in staat om verschillende analyseperspectieven te 

hanteren (Santbergen, 2013, p. 60). Afhankelijk van de onderzoeksvraag kan iedere dimensie, ofwel iedere 

hoek van het tetrahedron, het startpunt van analyse vormen (Liefferink, 2006, p. 46). Het vertrekpunt dat 

wordt gekozen is van invloed op de wijze waarop een beleidsarrangement belicht zal worden. Daarnaast brengt 

ieder analyseperspectief een eigen methodologie met zich mee: “In practice, an analysis may start from any 

dimension. This is not to say, however, that the choice of a starting point is unimportant. On the contrary, 

different starting points shed different light on the policy arrangement at stake and imply the use of different 

methodological tools” (Liefferink, 2006, p. 49). Hoewel het kiezen van een analyseperspectief inherent is aan 

het gebruik van de BAB benadrukt Santbergen (2013, p. 59) dat de relaties tussen de verschillende dimensies 

nooit uit het oog mogen worden verloren.  

 

2.2.2. Discoursen en beleidsprogramma’s 

Aan de term discours worden uiteenlopende betekenissen toegekend; iedere auteur geeft zijn of haar eigen 

interpretatie aan het begrip (Brink & Metze, 2006, p. 4). Discours vormt in deze zin een verstrekkend, maar 

ongrijpbaar concept (Taylor, 2001, p. 8). Ondanks deze ambiguïteit is duidelijk dat discours, zoals toegepast 

binnen de sociale wetenschappen, meer omvat dan het gebruik van taal in alledaagse situaties (Brink & 

Metze, 2006, p. 4). Discours kan niet simpelweg worden gezien als een synoniem voor discussie of enkel 

worden geïnterpreteerd als “een manier van spreken”. In contrast tot dergelijke beperkte definities omschrijft 

Hajer (1995, p. 44) discours als een verzameling van ideeën, concepten en categorisaties, waarmee betekenis 

wordt gegeven aan de sociale en fysieke realiteit. Deze verzamelingen worden geproduceerd en gereprodu-

ceerd in de vorm van herkenbare routines en spelregels. In aanvulling op de definitie van Hajer benadrukt 

Dryzek (2012) dat discoursen gebaseerd zijn op aannames, waardeoordelen en overtuigingen. Hiermee zouden 

discoursen aan de basis liggen van consensus en controverse: 

“A discourse is a shared way of apprehending the world. Embedded in language, it enables those who subscribe to it 

to interpret bits of information and put them together into coherent stories and accounts. Discourses construct mean-

ings and relationships, helping to define common sense and legitimate knowledge. Each discourse rests on assump-

tions, judgments and contentions that provide the basic terms for analysis, debates, agreements and disagreements” 

(p. 9). 

Binnen de beleidsarrangementenbenadering wordt de definitie van discours hoofdzakelijk ontleend aan de 

conceptualisaties van Hajer (1995) en Dryzek (2012). De grondleggers van de BAB zien beleidsdiscoursen als 

dominante interpretatieschema’s, waarmee betekenis wordt gegeven aan de inhoud van een beleidsdomein. 

Als zodanig worden discoursen gebruikt voor het begrijpen en duiden van problemen en het ontwikkelen en 

uitvoeren van oplossingen (Santbergen, 2013, p. 63). --------------- 

 

Over het algemeen kenmerkt een beleidsarrangement zich door één dominant discours, waarvan de inhoud 

continu wordt betwist en beïnvloed door concurrerende discoursen (Santbergen, 2013, p. 63). Volgens Hajer 

(1995, p. 71) komt het regelmatig voor dat actoren zich, in de vorm van zogenaamde discourscoalities, groe-

peren om hun overtuigingen aan andere spelers op te leggen. Er kan in deze zin sprake zijn van een “strijd” 
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om het dominante discours. Wanneer een groep actoren erin slaagt om andere spelers van hun opvattingen 

te overtuigen, resulteert dit over het algemeen in een verandering van de bestaande spelregels en machtsver-

houdingen (Santbergen, 2013, p. 77). Huitema (2002, p. 12) merkt echter op dat beleidsdiscoursen elkaar ook 

aan kunnen vullen. Zo neemt hij in zijn eigen onderzoek meerdere discoursen waar, die allen op hun eigen 

manier de dagelijkse beleidspraktijk beïnvloeden. 

 

2.2.3. Actoren en coalities 

Binnen dit onderzoek worden actoren gedefinieerd als de individuen en organisaties die betrokken zijn bij 

de ontwikkeling en uitvoering van decentraal veehouderijbeleid. Individuele actoren worden door sociaal-

theoretici regelmatig verondersteld een duidelijke hiërarchie van voorkeuren te hebben. Als gevolg hiervan 

zouden zij in iedere context slechts één optimale manier van handelen kennen (Santbergen, 2013, p. 67). 

Ostrom (2005, p. 64) wijst er echter op dat actoren in de meeste gevallen niet als individu, maar als onderdeel 

van een breder samenwerkingsverband handelen. Vanuit dit perspectief zullen actoren een grotere verschei-

denheid aan strategieën aanwenden, dan louter op basis van hun persoonlijke voorkeuren te verwachten valt. 

Bij het in kaart brengen van dagelijkse beleidsprocessen is het daarom zinvol om niet enkel individuen, maar 

ook zogenaamde actorencoalities te bestuderen (Arts et al., 2000, p. 101). ---------------- 

 

Volgens Boonstra (2004, p. 20) kan er over coalitievorming worden gesproken wanneer meerdere actoren een 

duurzame samenwerking aangaan op basis van gedeelde doelen, hulpbronnen en/of interpretaties van be-

leidsdiscoursen. Omdat samenwerking met gelijkgestemden de kans op een aanvaardbaar consensus vergroot, 

kan het smeden van beleidscoalities als “strategisch gedrag” worden gezien (Arts et al., 2000, p. 103). Daar 

waar sommige coalities de heersende discoursen en geldende spelregels zullen onderschrijven, zullen andere 

de status quo van een beleidsarrangement proberen te veranderen (Santbergen, 2013, p. 69). Er kan in dit 

verband van ondersteunende en offensieve coalities worden gesproken (Boonstra, 2004, p. 20). Liefferink 

(2006, p. 53) benadrukt dat coalitievorming niet alleen vanuit strategisch, maar ook vanuit institutioneel per-

spectief kan worden benaderd. Hij wijst daarbij op de invloed van structurele maatschappelijke ontwikkelin-

gen op het soort samenwerkingsverbanden dat een bepaalde periode overheersend is.  

 

2.2.4. Macht en middelen 

Binnen de beleidsarrangementenbenadering wordt een tweedimensionale kijk op macht gehanteerd (Santber-

gen, 2013, p. 73). De grondleggers van de BAB benaderen macht enerzijds als het vermogen om hulpmidde-

len aan te wenden en anderzijds als de capaciteit om beleidsuitkomsten te beïnvloeden (Boonstra, 2004, p. 

21). Hoewel de verdeling van hulpbronnen medebepalend is voor de dominantie van actoren, resulteert 

een grote hoeveelheid middelen niet per definitie in invloed. De mate waarin bepaalde beleidsdoelen gerea-

liseerd kunnen worden, is namelijk eveneens afhankelijk van de houding en het gedrag van andere spelers. 

In dit verband stellen Arts et al. (2000, p. 89) dat macht niet enkel betrekking heeft op de asymmetrische 

distributie van middelen (de structurele dimensie), maar eveneens op de relaties van autonomie en onderlin-

ge afhankelijkheid die daaruit voortvloeien (de relationele dimensie). In het kader van de structurele machts-

dimensie onderscheiden de bestuurskundigen Koppenjan en Klijn (2004, pp. 146-147) een vijftal hulpbron-

nen. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
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Type Omschrijving 

Financiële middelen 

Financiële middelen zijn erg belangrijk voor het oplossen van complexe vraagstukken. Ze creëren 

niet enkel mogelijkheden voor het implementeren van beleidsmaatregelen, maar dekken eveneens 

de kosten van besluitvormingstrajecten. 

Productiemiddelen 
Productiemiddelen zijn benodigd voor het faciliteren van beleidskeuzes en kunnen zeer divers van 

aard zijn. Zo kan het gaan om personeel, materieel of grondbezit. 

Bevoegdheden 
Bevoegdheden hebben betrekking op de formele autoriteit om beslissingen te mogen nemen. 

Deze hulpbron behoort in veel gevallen toe aan een publieke of semipublieke actor. 

Kennis 

Kennis is een belangrijke hulpbron voor het begrijpen van problemen en het ontwikkelen van 

oplossingen. Hoewel kennis expliciet aanwezig kan zijn in de vorm van documenten, komt kennis 

meestal voort uit ervaring. 

Legitimiteit 

Legitimiteit is een relatief vage, maar waardevolle hulpbron. Koppenjan en Klijn (2004, p. 147) 

definiëren legitimiteit als het vermogen om draagvlak voor een besluit en/of oplossingsrichting te 

creëren. 

Tabel 2: Een typologie van hulpbronnen. (Koppenjan & Klijn, 2004, pp. 146-147)

 

2.2.5. Spelregels 

Een spelregel kan worden gedefinieerd als een door meerdere actoren gedeelde opvatting over dat wat in een 

specifieke situatie verplicht, verboden en/of toegestaan is. Volgens Ostrom (2007, p. 36) zijn alle spelregels 

het resultaat van impliciete en expliciete inspanningen om orde en voorspelbaarheid met betrekking tot het 

menselijk handelen te creëren. In de theorie wordt er over het algemeen onderscheid gemaakt tussen formele, 

geschreven regels, die worden vastgesteld door een daartoe bevoegde instantie, en informele, ongeschreven re-

gels, die ontstaan als gevolg van routines en gewoonten (Ostrom, 2007, p. 36). Ongeacht het type zijn alle spel-

regels van invloed op het handelingsperspectief dat actoren tot hun beschikking hebben (Arts et al., 2000, 

p. 102). In beleidstermen bepalen spelregels hoe “het politieke spel” gespeeld moet worden. Het gaat daar-

bij om de manier waarop: problemen worden geagendeerd, belangen worden behartigd, oplossingen worden 

geformuleerd, beslissingen worden genomen en maatregelen worden geïmplementeerd (Santbergen, 2013, 

p. 19). In tabel 3 is een uitgebreide typologie van spelregels te vinden. Deze is gebaseerd op het zogenaamde 

Institutional analysis and development framework (IAD) (Huitema, 2002, p. 44). 

 

Type Omschrijving 

Begrenzingsregels 

Begrenzingsregels bepalen welke actoren er in aanmerking komen voor het vervullen van een 

specifieke functie. Begrenzingsregels schrijven bovendien voor hoe actoren tot een beleidsarrangement 

kunnen toetreden en hoe zij het desbetreffende arrangement weer kunnen verlaten. 

Autoriteitsregels 

Autoriteitsregels bepalen hoe actoren, afhankelijk van hun positie, worden geacht te handelen binnen 

de dagelijkse beleidspraktijk. Ze schrijven met andere woorden voor wat er wel en niet is toegestaan in 

een specifieke situatie. 

Aggregatieregels 

Aggregatieregels bepalen welke actoren er mogen deelnemen aan een besluitvormingsproces. 

Daarnaast schrijven aggregatieregels voor op welke wijze verschillende standpunten worden 

samengevoegd tot een besluit. 

Informatieregels 
Informatieregels zorgen voor het ontstaan van informatiekanalen, bepalen de condities waaronder deze 

kanalen worden geopend en schrijven voor op welke manier informatie verwerkt dient te worden. 
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Compensatieregels 
Compensatieregels verbinden beloningen en sancties aan specifieke acties. Met behulp van 

compensatieregels worden actoren geprikkeld om op een bepaalde manier te handelen. 

Tabel 3: Typologie van spelregels gebaseerd op het IAD-framework.  (Huitema, 2002, pp. 44-45)

 

2.2.6. Relevantie en toepasbaarheid 

Nu de beleidsarrangementenbenadering in detail is besproken, rijst de vraag waarom er voor deze invals-

hoek is gekozen. De BAB staat bekend om haar sterke analytische vermogen (Santbergen, 2013, p. 59). Zo is 

de invalshoek uitermate geschikt voor het in kaart van beleidsdomeinen en het bestuderen van de wisselwer-

king tussen maatschappelijke trends en de dagelijkse beleidspraktijk. In lijn met het onderzoeksdoel biedt 

de BAB goede aanknopingspunten om per dimensie, en dus op navolgbare wijze, te ontrafelen of en in hoe-

verre beleidsdomeinen zijn veranderd (Liefferink, 2006, pp. 49-59). Het kiezen van een analyseperspectief, dat 

overeenkomst met een punt van het tetrahedron, is hierbij van essentieel belang. Met de discursieve dimen-

sie als uitgangspunt kan worden achterhaald of de wijze waarop beleid wordt verwoord, overeenkomt met de 

manier waarop beleid wordt uitgevoerd. Vanuit dit perspectief biedt de BAB goede mogelijkheden om te be-

palen in hoeverre nieuwe ideeën en concepten, zoals beloningsplanologie, hebben bijgedragen aan een ver-

andering van de dagelijkse beleidspraktijk. Liefferink (2006): 

“Entering the tetrahedron through the dimension of discourses may clearly be interesting to study the empirical effects 

of changing problem perceptions, induced among others by scientific insights and often echoed by public information 

campaigns” (p. 58). 

Illustratief voor bovenstaande methode is het onderzoek van Padt en Luloff (2009), die BAB succesvol heb-

ben toegepast voor het bestuderen van veranderend agrarisch beleid in de Verenigde Staten. In overeenstem-

ming met dit onderzoek proberen de twee academici tevens de mogelijkheden van nieuwe beleidsmaatregelen 

in kaart te brengen: “In this article we discuss the opportunities and pitfalls of new federal policy and evaluate 

how it supports rural development in practice” (Padt & Luloff, 2009, p. 245). Hiermee ondersteund het werk 

van Padt en Luloff niet alleen de keuze voor de BAB als meetinstrument voor institutionele verandering, maar 

ook als beoordelingskader voor de toepasbaarheid van beloningsplanologie. 
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2.3. Conceptueel model 

Naar het voorbeeld van Verschuren en Doorewaard (2007) is er op basis van de probleemstelling en het the-

oretisch kader een conceptueel model opgesteld. Dit is weergegeven in onderstaande figuur.-------------------------------- 

 

 

Figuur 6: Het conceptueel model. Op basis van Arts et al. (2000).

 

Toelichting:  

 Zoals uit vorige paragraaf duidelijk werd, biedt de BAB goede mogelijkheden om in kaart te brengen in 

hoeverre nieuwe probleemdefinities en/of oplossingsrichtingen hebben bijgedragen aan een verandering 

van de dagelijkse beleidspraktijk (Liefferink, 2006, p. 48). Om vast te kunnen stellen wat de introductie van 

beloningsplanologie heeft betekent voor de wijze waarop er op lokaal niveau invulling wordt gegeven aan de 

veehouderijtransitie, heeft de discursieve dimensie een eigen plaats binnen het conceptueel model gekregen.  

 Zoals Padt en Luloff (2009, p. 239) stellen, is het niet mogelijk om op voorhand te voorspellen of en op welke 

manier nieuwe ideeën en concepten zich over een beleidsarrangement verspreiden. Daarom worden er in het 

conceptueel model geen verbanden weergegeven, die suggereren hoe de introductie van beloningsplanologie de 

dagelijkse beleidspraktijk, in termen van coalities, spelregels en machtsverhoudingen, heeft doen veranderen.  

 Op basis van de inleiding is het irreëel te veronderstellen dat de ontwikkeling en uitvoering van lokaal vee-

houderijbeleid in een vacuüm plaatsvindt. Daarom wordt er in het conceptueel model rekening gehouden 

met zogenaamde “externe invloeden”. Voorbeelden hiervan zijn provinciale beleidsprogramma’s en regiona-

le samenwerkingsverbanden. 
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3. Methodologisch kader 

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn sterk afhankelijk van de gebruikte onderzoeksmethoden. 

Volgens Verschuren en Doorewaard (2007, p. 8) staat of valt het succesvol afronden van een academisch 

onderzoek met de ontwikkeling van een gedegen onderzoeksplan, waarmee problemen en inconsistenties 

tijdens de dataverzameling kunnen worden voorkomen. Vanuit dit perspectief zal er in het onderstaande 

hoofdstuk uitgebreid aandacht worden besteed aan de methodologische onderbouwing van deze scriptie. In 

de eerste paragraaf zal worden beargumenteerd waarom er is gekozen voor kwalitatief onderzoek in de vorm 

van een meervoudige casestudie. Vervolgens zal worden gemotiveerd waarom er tijdens de dataverzameling is 

ingezet op het afnemen van diepte-interviews en het bestuderen van beleidsdocumenten. Het hoofdstuk zal 

worden afgesloten met de behandeling van de casusselectie, de gebruikte analysemethoden en de operationali-

satie van de belangrijkste theoretische begrippen.  

 

3.1. Onderzoeksstrategie 
 

3.1.1. Een kwalitatieve benadering 

Zoals uit de probleemstelling is gebleken, is het op dit moment nog onduidelijk in hoeverre de introductie 

van beloningsplanologie tot een feitelijke verandering van het gemeentelijke veehouderijbeleid heeft geleid. 

Bovendien verschillen de meningen over de “bruikbaarheid” van deze strategie voor het vormgeven van de 

veehouderijtransitie. Omdat dit onderzoek hoofdzakelijk beoogd om, in navolging van Lamers (2014) en 

Van Os et al. (2013), bij te dragen aan de ontwikkeling van eerste inzichten met betrekking tot de invloed 

en mogelijkheden van beloningsplanologie, kan deze studie als exploratief worden gekarakteriseerd. Het is 

onder andere deze context die heeft bijgedragen aan de keuze voor kwalitatief onderzoek. Zoals Creswell 

(2013) opmerkt, zijn kwalitatieve methoden namelijk uitermate geschikt voor het blootleggen en begrijpen 

van onbekende concepten en fenomenen. Dit geldt zeker wanneer het aan voldoende kennis ontbreekt ten 

aanzien van de belangrijkste variabelen en hun onderlinge samenhang: 

“If a concept or phenomenon needs to be understood because little research has been done on it, then it merits a 

qualitative approach. Qualitative research is exploratory and is useful when the researcher does not know the im-

portant variables to examine” (p. 20). 

Hoewel het exploratieve karakter van dit onderzoek een eerste argument voor het gebruik van kwalitatieve 

methoden vormt, speelt ook de complexiteit van de dagelijkse beleidspraktijk een belangrijke rol. Sociale we-

tenschappers houden zich op regelmatige basis bezig met het bestuderen van de ontwikkeling en uitvoering 

van overheidsbeleid. Formele organogrammen vormen binnen deze studies vaak het vertrekpunt voor analy-

se. Het is echter een valkuil om zulke schema’s als de dagelijkse beleidspraktijk te interpreteren. Doorgaans 

vormen ze niets meer dan een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Jenner, Flick, Von Kardoff en 

Steinke (2004, pp. 131-133) stellen dat er achter de formele wereld van organogrammen een complexe reali-

teit schuilgaat. Wanneer een onderzoeker probeert deze realiteit te begrijpen, vormt het gebruik van kwalita-

tieve methoden een goed uitgangspunt. Creswell (2012):  
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“We conduct qualitative research because we need a complex, detailed understanding of an issue. This detail can on-

ly be established by talking directly with people, going to their homes or places of work, and allowing them to tell the 

stories unencumbered by what we expect to find or what we have read” (p. 48). 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling en uitvoering van plattelandsbeleid gekenmerkt wordt 

door een diversiteit aan actoren, arbitraire spelregels en ingewikkelde machtsverhoudingen (zie o.a. Cloke, 

2013; Padt & Luloff, 2009; Ritchie & Spencer, 2002). Vanuit dit perspectief is een kwalitatieve benadering 

van onmiskenbaar belang voor het begrijpen van lokaal veehouderijbeleid en de transitie naar een zorgvul-

digere veehouderij in het bijzonder.  

 

3.1.2. Casestudieonderzoek 

Een veelvuldig gebruikte onderzoeksstrategie voor het vormgeven van kwalitatief (diepte)onderzoek is de zo-

genaamde casestudie. Casestudieonderzoek wordt toegepast voor het empirisch en binnen de eigen context 

bestuderen van een of meerdere begrensde, hedendaagse verschijnselen (Robson, 2002, pp. 178-179). Volgens 

Lewis, Thornhill en Saunders (2007, p. 146) zijn casestudies uitermate geschikt voor het ontwikkelen van 

diepgaande en integrale inzichten met betrekking tot een beperkt aantal tijdruimtelijk begrensde objecten of 

processen. Jenner et al. (2004, p. 147) onderscheiden twee soorten casestudies. Allereerst kunnen casestudies 

betrekking hebben op concrete entiteiten, zoals personen, organisaties en projecten. Anderzijds kunnen case-

studies zich op immateriële zaken richten, waaronder besluitvormingsprocessen en samenwerkingsverbanden. 

Op basis van bovenstaande kenmerken kan casestudieonderzoek als volgt worden omschreven (Verschuren 

& Doorewaard, 2007, p. 183):-- 

 

1. Een casestudie heeft betrekking op een klein aantal duidelijk begrensde onderzoeksobjecten; 

2. richt zich op het blootleggen van complexe situaties, processen en relaties; 

3. wordt doorgaans uitgevoerd met behulp van kwalitatieve methoden; 

4. genereert een gedetailleerd beeld van een object of proces; en 

5. kent een beperkte statistische generaliseerbaarheid. 

 

Volgens Yin (2013, p. 30) dient casestudieonderzoek in een viertal situaties overwogen te worden. Achtereen-

volgens gaat het daarbij om situaties waarin: een onderzoek antwoord probeert te geven op een hoe-, waarom- 

of wat-vraag, het van belang is om de specifieke context van een fenomeen te bestuderen, het onmogelijk is 

om het gedrag van betrokken partijen te beïnvloeden2 en/of het ingewikkeld is om het onderzoeksobject los 

van zijn context te bestuderen. Voor dit onderzoek speelde de tweede indicator een doorslaggevende rol. Het 

meenemen van de specifieke context waarin er op gemeentelijk niveau invulling wordt gegeven aan de vee-

houderijtransitie, wordt van groot belang geacht voor het begrijpen van de invloed en mogelijkheden van be-

loningsplanologie. Dit omdat: 

                                                      
2 Hierbij doelt Yin (2013, p. 30) op het uitvoeren van laboratoriumonderzoek.  
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1. de dagelijkse beleidspraktijk wordt gekenmerkt door een groot aantal spelers, arbitraire spelregels en in-

gewikkelde machtsverhoudingen; 

2. plaatselijke omstandigheden van grote invloed kunnen zijn op de dagelijkse beleidspraktijk; 

3. complexe beleidsproblemen vanuit verschillende perspectieven benaderd kunnen worden; 

4. er op verschillende manieren invulling kan worden gegeven aan beloningsplanologie; en 

5. maatwerk hier onderdeel van kan uitmaken en lokale verschillen derhalve te verwachten zijn. - 

 

3.1.3. Meervoudig casestudieonderzoek 

In vergelijking met andere onderzoeksbenaderingen is er over het ontwerpen van casestudies relatief weinig 

bekend; het ontbreekt vooralsnog aan een allesomvattende catalogus van ideeën en methoden (Yin, 2013, 

p. 25). Verschuren en Doorewaard (2007, p. 186) wijzen erop dat het desondanks belangrijk is om nadere 

keuzes te maken. Er dient allereerst nagedacht te worden over het type casestudie. Lewis et al. (2007, p. 239) 

onderscheiden in beginsel twee varianten: enkel- en meervoudige casestudies. Er kan met andere woorden 

worden ingezet op het diepgaand bestuderen van één specifieke casus of het in beeld brengen en vergelijken 

van meerdere situaties. Yin (2013, p. 46) maakt bovendien onderscheid tussen holistische en ingesloten ca-

sestudies. Daar waar een holistische casestudie zich op één onderzoeksobject per casus richt, staan er bij de 

ingesloten variant meerdere situaties of processen centraal. Door beide typologieën met elkaar te combine-

ren, ontstaan er vier keuzemogelijkheden (zie figuur 7).  

 

 

Figuur 7: De verschillende soorten casestudieonderzoek. (Yin, 2013, p. 46)

 

Binnen dit onderzoek wordt ingezet in op het uitvoeren van een meervoudige casestudie. Aan deze keuze 

liggen twee redenen ten grondslag. Allereerst wordt een meervoudige casestudie noodzakelijk geacht voor het 

behalen van het onderzoeksdoel. Het bestuderen van één specifieke casus is namelijk ontoereikend voor het 

creëren van een algemeen begrip ten aanzien van de invloed en mogelijkheden van beloningsplanologie. Door 

meerdere casussen onder de loep te nemen, wordt voorkomen dat de uiteindelijke conclusies op het relatief 

willekeurige, al dan niet succesvolle verloop van één praktijkvoorbeeld zullen berusten. Rowley (2002, p. 21) 
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merkt daarnaast op dat een meervoudige casestudie tot robuustere onderzoeksresultaten leidt. Daarbij maakt 

hij een vergelijking met het uitvoeren van een meervoudig experiment: 

 “In general, multiple case designs are preferred. On the basis of replication logic, multiple cases can be regarded as 

equivalent to multiple experiments. The more cases that can be marshalled to establish or refute a theory, the more 

robust are the research outcomes” (p. 21). 

Uit de probleemstelling kan worden afgeleid dat dit onderzoek zich zowel op de ontwikkeling alsook de uit-

voering van lokaal veehouderijbeleid richt. Er staan met andere woorden twee onderzoeksobjecten centraal. 

Vanuit dit perspectief kan deze scriptie als een ingesloten casestudie worden bestempeld (Lewis et al., 2007, p. 

186). De ontwikkeling en uitvoering van overheidsbeleid zijn in veel gevallen echter in hoge mate met elkaar 

verweven (Anderson, 2014, p. 12). Het verschil met een holistische casestudie is derhalve minimaal. 

 

3.2. Casusselectie 

Nu de onderzoeksstrategie in detail is besproken, zal in onderstaande tekst de casusselectie worden behan-

deld. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek is het voor casestudieonderzoek ongebruikelijk om een ase-

lecte steekproef te trekken (Flyvbjerg, 2006, pp. 230-231). Belangrijkste reden hiervoor is dat random sam-

pling in combinatie met een kleine steekproef doorgaans niet tot generaliseerbare resultaten leidt (Maxwell, 

2012, p. 98). Volgens Flyvbjerg (2006, p. 229) levert het bestuderen van “gangbare” of “gemiddelde” situaties 

bovendien niet de meest waardevolle informatie op: “When conducting a case study, random sampling may 

not be the most appropriate strategy. This is because a typical or average case is often not the richest in in-

formation.” Bij casestudieonderzoek geschiedt het selecteren van geschikte onderzoekseenheden daarom op 

basis van purposeful sampling (Creswell, 2013, p. 100). Hierbij staan niet de gebruikelijke wiskundige for-

mules, maar de verwachtingen en argumenten van een onderzoeker centraal. Patton (2002): ------------------------------ 

“The logic and power of purposeful sampling lies in selecting information-rich cases to study in depth. Information-

rich cases are those from which one can learn a great deal about issues that are of central importance in achieving 

the research purpose” (p. 232). 

Patton (2002) onderscheidt maar liefst zestien varianten van purposeful sampling. Lewis et al. (2007, pp. 

233-241) hanteren echter een eenvoudiger overzicht, bestaande uit vijf overkoepelende selectieprincipes. 

Achtereenvolgens kunnen deze principes als volgt worden omschreven: ----------------  

 

1. Een extreme casus of afwijkende steekproef richt zich op een beperkt aantal ongebruikelijke of spe-

ciale situaties. Een extreme casus is vaak bijzonder problematisch of uitzonderlijk succesvol. Een be-

kend voorbeeld is het Panopticum van Foucault (1977). Volgens Patton (2002, p. 170) kan het bestu-

deren van extreme casussen bijdragen aan het begrijpen van minder extreme situaties: “The logic of 

extreme case sampling is that lessons may be learned about unusual conditions or extreme outcomes 

that are relevant to understanding more typical programs.” 
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2. Een heterogene steekproef of maximum variation sample bestaat uit meerdere casussen die onder-

ling significant van elkaar verschillen. In de meeste gevallen streeft een onderzoeker naar “maximale 

variatie” met betrekking tot een beperkt aantal vooraf geselecteerde dimensies. Met behulp van een 

heterogene steekproef kan worden achterhaald in hoeverre bepaalde omstandigheden het verloop en 

de resultaten van een casus hebben beïnvloed: “Maximum variation sampling is employed to obtain 

information about the significance of various circumstances for case process and outcome” (Flyvbjerg, 

2006, p. 235). 

3. In tegenstelling tot een heterogene steekproef richt een homogene steekproef zich op het bestuderen 

van een zo uniform mogelijke onderzoekspopulatie. Volgens Lewis et al. (2007, p. 240) is een homo-

gene steekproef uitermate geschikt voor het diepgaand bestuderen van een specifiek fenomeen of een 

bepaalde doelgroep. 

4. Een kritieke casus betreft een opvallende situatie met een doorslaggevend karakter. Een kritieke casus 

leent zich uitstekend voor analytische generalisaties. Daarbij speelt de volgende redenering een be-

langrijke rol: als dit waar is voor deze specifieke casus, dan geldt het hoogstwaarschijnlijk voor iedere 

situatie. 

5. Lewis et al. (2007, pp. 233-241) spreken tot slot van typische casussen. Een typische casus richt zich 

op het bestuderen van een situatie die als illustratief, normaal of gemiddeld kan worden beschouwd. 

Typische casussen worden vaak gebruikt om “buitenstaanders” kennis te laten maken met relatief on-

bekende fenomenen (Palys, 2008). 

 

De casussen voor deze scriptie zijn geselecteerd op basis van heterogene “steekproeftrekking”. Hierbij streeft 

een onderzoeker naar “maximale variatie” met betrekking tot een beperkt aantal vooraf geselecteerde dimen-

sies (zie o.a. Lewis et al., 2007, p. 238). In het kader van de onderzoeksdoelstelling is er gezocht naar een over-

zichtelijke hoeveelheid gemeenten, die allen voor een andere invulling van hun veehouderij- en plattelands-

beleid kiezen. Er is daarbij in het bijzonder rekening gehouden met de wijze waarop deze gemeenten omgaan 

met het toepassen van beloningsplanologie. Aan de keuze voor heterogene steekproeftrekking liggen twee re-

denen ten grondslag. Deze kunnen als volgt worden geformuleerd: 

 

1. Allereerst is uit eerder onderzoek gebleken dat beloningsplanologie verschillende vormen kan aan-

nemen (zie o.a. Van Os et al., 2013). Daar waar sommige gemeenten – mede onder invloed van pro-

vinciaal beleid – vooral gebruikmaken van kwantitatieve beoordelingsmechanismen, zijn andere ge-

meenten juist overtuigd van een kwalitatieve benadering. Om een volledig beeld van zowel de invloed 

alsook de mogelijkheden van beloningsplanologie te kunnen krijgen, is het van belang om beide vari-

anten, evenals mogelijke tussenvormen, in kaart te brengen. 

2. Uit verkennende gesprekken is bovendien gebleken dat beloningsplanologie nog niet overal is door-

gedrongen tot de dagelijkse beleidspraktijk. Door niet alleen gemeenten te bestuderen waar belonings-

planologie al enige tijd wordt toegepast, maar ook casussen te selecteren waar de strategie nog in de 

kinderschoenen staat, kan er een beter beeld worden gevormd van de eventuele veranderingen die zich 

hebben voorgedaan. ------------------------------------------------ 
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Omdat de beschikbare tijd en middelen voor dit onderzoek gering zijn, is besloten om het zoekgebied voor de 

casusselectie tot beperken tot de Peel; een grotendeels verdwenen hoogveengebied op de grens tussen Brabant 

en Limburg. De Peel staat niet alleen bekend om haar van oudsher hoge veedichtheid, maar is de afgelopen 

jaren tevens een proeftuin gebleken voor nieuwe beleidsinstrumenten op het gebied van de veehouderijtransi-

tie (daarbij kan gedacht worden aan de introductie van de BZV). Ondanks de begrenzing van het zoekgebied 

vormde casusselectie een weerbarstig proces. Als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van gemeentelijke 

beleidsdocumenten bleek het vooral lastig om op voorhand in te schatten of een casus voldoende relevante 

informatie zou opleveren. Uiteindelijk zijn er op basis van verkennende gesprekken, bestaande contacten en 

enkele beleidsdocumenten zeven gemeenten geselecteerd. In onderstaande tabel is aangegeven waarom ervoor 

deze casussen gekozen is. 

 

Gemeente Reden voor selectie 

Asten 

De gemeente Asten houdt zich op dit moment bezig met het herzien van haar veehouderijbeleid. De 

nadruk ligt daarbij op het aanscherpen van de lokale geurverordening. Asten experimenteert bovendien 

met het toepassen van beloningsplanologie. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de vorm van de Brabantse 

Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en de provinciaal verplichte omgevingsdialoog. 

Boekel 

De gemeente Boekel staat bekend als een eigenzinnige plattelandsgemeente. Boekel heeft de afgelopen 

jaren de nodige ervaring opgedaan met het toepassen van beloningsplanologie op het gebied van 

vrijkomende agrarische bebouwing. Wat de veehouderijtransitie betreft, zet Boekel naast de Brabantse 

Zorgvuldigheidsscore Veehouderij in op het bieden van innovatieruimte aan welwillende ondernemers. 

Het Boekelse beleid is echter relatief ad hoc. 

Leudel 

De gemeente Leudel houdt zich, in navolging van Nederweert, bezig met het implementeren van een 

kwalitatieve vorm van beloningsplanologie. Omdat deze strategie zich op dit moment nog in de 

kinderschoenen bevindt, kan het bestuderen van Leudal bijdragen aan het in kaart brengen van 

institutionaliseringsprocessen. 

Nederweert 

De gemeente Nederweert is een pionier op het gebied van beloningsplanologie. Sinds de zomer van 

2013 kunnen ondernemers innovatieruimte verdienen door in dialoog te gaan met hun omgeving. In 

contrast tot de meeste Brabantse gemeenten kiest Nederweert nadrukkelijk voor een kwalitatieve 

beoordelingssystematiek. 

Oss 

De gemeente Oss wil haar veehouders de ruimte bieden om zich te kunnen blijven ontwikkelen. 

Desalniettemin geeft ook Oss invulling aan het “verdien-de-ruimte”-principe. Dit gebeurt hoofdzakelijk 

in de vorm van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en de provinciaal verplichte 

omgevingsdialoog. 

Sint Anthonis 

De gemeente Sint Anthonis experimenteerde reeds tijdens de reconstructie met een kwalitatieve vorm 

van beloningsplanologie. Binnen de huidige beleidspraktijk ligt de nadruk echter vooral op het 

toepassen van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. De overgang van een kwalitatieve naar 

een kwantitatieve beoordelingssystematiek biedt goede aanknopingspunten voor het vergelijken van 

verschillende vormen van beloningsplanologie.  

Someren 

De gemeente Someren wil haar veehouders de maximale ruimte geven. Vanuit dit perspectief houdt zij 

vast aan het reconstructiebeleid. Door het bestuderen van de Somerense beleidspraktijk kan een goed 

beeld worden gevormd van het “reconstructietijdperk”. Dit draagt bij aan het in kaart brengen van de 

invloed van beloningsplanologie. 

Tabel 4: Overzicht van de geselecteerde casussen. 
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Figuur 8: De casusselectie verbeeld. Eigen productie.

 

3.3. Dataverzameling 

In de vorige paragraaf werd vastgesteld dat dit onderzoek zal inzoomen op het veehouderijbeleid van een ze-

vental gemeenten, verspreid over Brabant en Limburg. Met deze casussen en de hoofdvraag in het achter-

hoofd, zal in deze paragraaf aandacht worden besteed aan de dataverzameling. Achtereenvolgens zal worden 

beargumenteerd welke gegevens er benodigd zijn voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen en hoe 

deze data verzameld zijn (Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 211). Ten behoeve van het overzicht wordt 

de dataverzameling per deelvraag besproken.  

 

3.3.1. Deelvraag 1 
 

In hoeverre heeft de introductie van beloningsplanologie het beleidsdiscours van gemeenten 

doen veranderen? 

 

De eerste deelvraag is beschrijvend van aard. Uit het beantwoorden van deze vraag moet blijken in hoeverre 

de verschuiving van toelatings- naar beloningsplanologie, die onder andere naar voren komt in provinciale 

beleids- en visiedocumenten, de uitgangspunten van gemeentelijk veehouderijbeleid heeft doen veranderen. 

Hierbij ligt de focus enerzijds op de ideeën en concepten waarop gemeenten hun beleid baseren en ander-

zijds op de doelen en ambities die zij nastreven. Om voor iedere casus een goed beeld van het lokale beleids-

discours te kunnen krijgen, zal er allereerst worden ingezet op het analyseren van geschreven bronnen. Daar-

bij moet gedacht worden aan gemeentelijke beleidsdocumenten, zoals structuurvisies, bestemmingsplannen, 

beleidsnotities en uitvoeringsprogramma’s. Omdat de raadpleegbaarheid, inhoud en kwaliteit van deze 

bronnen per gemeente grote verschillen vertoonde, werd er voor de eerste deelvraag tevens ingezet op het af-

nemen van zogenaamde diepte-interviews. Voor iedere casus is er minimaal één beleidsmedewerker geïnter-

viewd met een aan het buitengebied gerelateerde functie. 
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3.3.2. Deelvraag 2 
 

In hoeverre heeft de introductie van beloningsplanologie de gemeentelijke beleidspraktijk 

doen veranderen? 

 

In tegenstelling tot de eerste deelvraag richt de tweede onderzoeksvraag zich op de organisatorische kenmer-

ken van lokaal veehouderijbeleid. Dit betekent dat er per casus zal worden ingezoomd op de bij de beleids-

ontwikkeling- en uitvoering betrokken actoren, de geldende spelregels en de benodigde hulpmiddelen. Het 

beantwoorden van de tweede deelvraag moet inzichtelijk maken in hoeverre de uitgangspunten van be-

loningsplanologie de dagelijkse beleidspraktijk daadwerkelijk hebben doen veranderen. Om hier een goed 

beeld van te krijgen, is er allereerst ingezet op het bestuderen van verschillende beleidsdocumenten. Daarbij 

moet gedacht worden aan bestemmingsplannen en uitvoeringsprogramma’s. Zoals eerder beargumenteerd, 

gaat er achter deze formele wereld echter een complexe realiteit schuil, die wordt gekenmerkt door een groot 

aantal stakeholders, arbitraire spelregels en ingewikkelde machtsverhoudingen (Jenner et al., 2004, p. 131). 

Om ook deze kant van de dagelijkse beleidspraktijk te begrijpen, is tevens ingezet op het afnemen van diepte-

interviews. Naast de beleidsmedewerkers die in het kader van de eerste deelvraag werden geïnterviewd, is er 

voor iedere casus met een of meerdere agrarische ondernemers gesproken. 

 

3.3.3. Deelvraag 3 
 

Welke bijdrage levert het “verdien-de-ruimte”-principe aan het verder vormgeven van de 

veehouderijtransitie? 

 

De derde deelvraag beoogt tot slot inzicht te verschaffen in de bijdrage die beloningsplanologie aan de vee-

houderijtransitie levert. Eerder werd duidelijk dat bestaand onderzoek hier geen uitsluitsel over geeft. Van-

uit dit perspectief werd voor het beantwoorden van de derde deelvraag niet op het bestuderen van beleids-

documenten, maar enkel op het afnemen van diepte-interviews ingezet. Naast de respondenten die voor de 

eerste twee deelvragen werden geïnterviewd, is er nog met enkele provinciale experts gesproken. Hun “heli-

copterview” is gebruikt voor het verifiëren van de onderzoeksresultaten. 
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3.4. Analysemethoden 

Eerder werd duidelijk dat de dataverzameling voor een belangrijk deel zal plaatsvinden in de vorm van diepte-

interviews. Deze gesprekken zullen, met toestemming van de desbetreffende respondent(en), worden vastge-

legd met behulp van een memorecorder. Naar het voorbeeld van Creswell (2012, p. 199) zullen de geluids-

opnames vervolgens letterlijk worden getranscribeerd. Om deze omvangrijke opgave in goede banen te leiden, 

wordt er gebruik gemaakt van Atlas.ti 7. Zeker is dat het transcriptieproces tot een grote hoeveelheid ruwe 

data zal leiden. Het is de kunst om van deze ruwe data tot betekenisvolle resultaten te komen. Yin (2013, p. 

127) benadrukt dat dit geen eenvoudig proces is: “This author knows colleagues who have simple ignored 

their case study data for months, simply not knowing what to do with the evidence.” Een dergelijke impasse 

kan worden voorkomen door alle ruwe data zorgvuldig te coderen (zie o.a. Bradley, Curry, & Devers, 2007; 

Creswell, 2013). Baralt (2011) omschrijft deze stap als volgt: 

“Coding is the analytical process of organizing raw data into themes that assist in interpreting the data. Coding is 

thus the activity that the researcher engages in, while codes are the names or symbols used to stand for a group of 

similar items, ideas, or phenomena that the researcher has noticed in his or her data set” (pp. 222-223). 

Op basis van het coderingsproces zal er voor iedere gemeente een gedetailleerd casusportret worden ontwik-

keld, bestaande uit een beschrijving van de (locatie)specifieke context, een opsomming van de belangrijkste 

bevindingen en een overzicht van overkoepelende thema’s. Na het uitwerken van de casusportretten kunnen 

de resultaten met elkaar worden vergeleken. Yin (2013, p. 158) verwijst in dit verband naar “cross-case syn-

thesis”. Met behulp van deze techniek zullen de casussen per theoretische dimensie worden vergeleken, waar-

na opvallende verschillen en overeenkomsten onder de aandacht worden gebracht.  
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3.5. Operationalisatie 
 

3.5.1. Beleidsdiscoursen en -programma’s 

Pestman (2001, p. 21) stelt dat discoursen zich altijd op een hoog abstractieniveau bevinden. Dit maakt het 

concept lastig hanteerbaar voor het maken van lokale en regionale beleidsanalyses (Boonstra, 2004, p. 23). 

Ter overbrugging van deze analytische kloof onderscheidt Liefferink (2006, p. 58) twee niveaus waarop het 

bestuderen van discoursen relevant kan zijn. Het eerste niveau heeft betrekking op algemene ideeën over de 

(gewenste) organisatie van de samenleving. Hierbij ligt de nadruk op de verhouding tussen overheid, markt 

en burgermaatschappij. Hoewel zulke ideeën voorbijgaan aan specifieke beleidsprogramma’s, kunnen ze 

een significante invloed op dagelijkse beleidspraktijk hebben (Liefferink, 2006, p. 58). Het tweede niveau 

behelst de perceptie van concrete beleidsproblemen. De focus ligt daarbij op het karakter van zulke pro-

blemen, de achterliggende oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen (Liefferink, 2006, p. 58). Voor het 

in kaart brengen van gemeentelijke beleidsdiscoursen wordt alleen het tweede niveau relevant geacht. Arts 

et al. (2000, p. 100) ontwikkelden vier voorbeeldvragen die gebruikt kunnen worden voor het achterhalen 

van de ideeën, concepten, doelen en ambities die aan specifieke beleidsprogramma’s ten grondslag liggen. 

Deze kunnen als volgt worden geformuleerd: 

 

1. what are the main concepts in policy discourse and the policy programme at stake; 

2. what are the basic assumptions of this policy programme; 

3. what do relevant policy documents contain; and 

4. how do various players in the field interpret the main policy concepts and assumptions? 

 

Naar het voorbeeld van Arts et al. (2000, p. 100) werden er acht interviewvragen opgesteld. In onderstaand 

overzicht zijn een aantal van deze vragen te vinden3: 

 

1. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het veehouderijbeleid van de gemeente [X]?  

a. Welke ideeën en concepten liggen er aan de basis van dit beleid? 

b. Wat zijn de voornaamste doelen en ambities? 

c. In welke documenten (nota’s, visies, etc.) is het beleid verankerd?  

 

3.5.2. Actoren en coalities 

Binnen de Bab worden actoren veronderstelt nagenoeg nooit als individuen te handelen. Dit maakt het 

volgens Arts et al. (2000, p. 101) noodzakelijk om niet alleen afzonderlijke actoren, maar ook samenwer-

kingsverbanden te bestuderen. Desalniettemin zal er binnen het empirische gedeelte van dit onderzoek al-

lereerst worden getracht een goed beeld te krijgen van de individuele spelers en de rol die zij vervullen ten 

aanzien van de ontwikkeling en uitvoering van lokaal veehouderijbeleid. Op basis van deze inventarisatie 

zal er vervolgens aandacht worden besteed aan de wijze waarop deze actoren met elkaar samenwerken. 

                                                      
3 De volledige interviewguide is te vinden in bijlage 2 en 3. 
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Hoewel samenwerking door Arts et al. (2000) in beginsel wordt gezien als een middel om de status quo van 

een beleidsarrangement te veranderen, zullen samenwerkingsverbanden binnen dit onderzoek vooral van-

uit institutioneel perspectief worden benaderd. Concreet betekent dit dat de focus zal liggen op de (moge-

lijke) veranderingen die de introductie van beloningsplanologie heeft veroorzaakt. Voor het in kaart bren-

gen van deze veranderingen zal de huidige situatie worden afgezet tegen de gang van zaken gedurende “het 

reconstructietijdperk”. In het onderstaande overzicht zijn enkele voorbeeldvragen opgenomen. 

 

1. Welke actoren zijn er betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het veehouderijbeleid in de 

gemeente [X]? 

a. Welke rol spelen deze actoren? 

b. Hoe verloopt de samenwerking tussen deze actoren? 

2. In hoeverre zijn er veranderingen opgetreden ten opzichte van het “reconstructietijdperk”? 

a. Zijn er nieuwe actoren betrokken geraakt? 

b. Hebben er wijzigingen plaatsgevonden op het gebied van samenwerking? 

 

3.5.3. Spelregels 

Ostrom (2007, p. 36) omschrijft spelregels als dwingende voorschriften die bepalen wat er in een specifieke 

situatie vereist, verboden en/of toegestaan is. Met de operationalisatie in het achterhoofd werd er in het vorige 

hoofdstuk een uitgebreide typologie van spelregels geïntroduceerd. Aansluitend op het concept belonings-

planologie zal de nadruk binnen dit onderzoek liggen op wat Huitema (2002, p. 44) compensatieregels noemt. 

Concreet betekent dit dat er in kaart zal worden gebracht op welke wijze gemeenten hun agrariërs proberen 

te prikkelen om in een duurzamere bedrijfsvoering te investeren. Hierbij spelen de voorwaarden waaraan 

veehouders moeten voldoen voor het verkrijgen van ontwikkel- en experimenteerruimte een belangrijke rol. 

Met het oog op de beperkingen van de huidige wet- en regelgeving zal er daarnaast aandacht worden besteed 

aan de spelregels waarmee gemeenten worden geconfronteerd. Hierbij ligt de nadruk op de mogelijkheden 

die lokale overheden hebben om innovatieve plannen te faciliteren. In onderstaand overzicht zijn enkele 

voorbeeldvragen opgenomen. 

 

1. Welke strategieën hanteert de gemeente [X] om tot een zorgvuldigere veehouderij te komen? 

a. Welke voorwaarden worden er verbonden aan het verkrijgen van ontwikkelruimte? 

b. Zijn er mogelijkheden om, in het kader van innovatie, flexibeler om te gaan met bestaande 

   wetten en regels? 

 

3.5.4. Macht en middelen  

Uit de inleiding werd duidelijk dat decentrale overheden voor een duidelijke breuk met het verleden staan. 

Een groeiend aantal provincies en gemeenten ziet de ontwikkelingsruimte van veehouderijen niet meer als 

een onaantastbaar recht, maar als een productiemiddel dat verdiend moet worden (Van Os et al., 2013). 

Vanuit dit perspectief experimenteren decentrale overheden in toenemende mate met vormen van belonings-

planologie. Hierbij wordt het verkrijgen van ontwikkel- en experimenteerruimte gekoppeld aan bovenwettelij-

ke eisen op het gebied dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu. Daarnaast worden ondernemers steeds vaker 
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verplicht om, alvorens hun plannen op medewerking kunnen rekenen, het vertrouwen van hun buurt te win-

nen. Op het gebied van macht en middelen zou dit ertoe hebben geleid dat: --------------------------------------------------------------- 

 

1. burgers een steeds grotere rol spelen bij het beoordelen van agrarische ontwikkelingen; 

2. er vaker een beroep wordt gedaan op de communicatieve vaardigheden van ondernemers; 

3. er intensievere onderhandelingen plaatsvinden tussen agrariërs en vergunningverleners; en 

4. het vermogen van ambtenaren en bestuurders om integrale afwegingen te maken steeds belangrij-

ker wordt (Van Os et al., 2013, p. 54). 

 

Om te achterhalen in hoeverre deze veranderingen daadwerkelijk geïnstitutionaliseerd zijn geraakt, werden 

onderstaande interviewvragen opgesteld. 

 

1. Wat betekent het huidige beleid voor de verhouding tussen boeren en hun omgeving? 

2. Wat betekent het huidige beleid voor de verhouding tussen boeren, ambtenaren en bestuurders?  

3. Vergt het huidige beleid nieuwe competenties van boeren? 

4. Vergt het huidige beleid nieuwe competenties van ambtenaren en bestuurders? 
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4. Resultaten 

4.1. Provinciaal beleid Noord-Brabant 

Het beleid van de provincie Noord-Brabant kwam in de inleiding reeds fragmentarisch aan bod. Duidelijk 

werd dat Noord-Brabant, in samenspraak met ketenpartijen en gemeenten, het doel heeft geformuleerd om 

de leefbaarheid op het platteland te verbeteren, met behoud van ontwikkelingsperspectief voor de veehou-

derij. De provincie wil zich bovendien ontwikkelen tot de slimste en duurzaamste “agrofoodregio” van Eu-

ropa. De Brabantse ambities zijn vertaald naar verschillende beleidsdocumenten, waarvan de “Uitvoerings-

agenda Brabantse Agrofood 2020” de spreekwoordelijke “kapstok” vormt. Hoewel deze agenda zich op de 

gehele keten van “grond tot mond” richt, ligt de nadruk op het verduurzamen van de primaire sector. Speer-

punten in dit verband zijn: het saneren van overbelaste situaties, het verbinden van voorwaarden aan het ver-

krijgen van ontwikkelruimte en het stimuleren van innovatie (Provincie Noord-Brabant, 2013, p. 9). 

 

Het Brabantse veehouderijbeleid is juridisch verankerd in de Verordening ruimte. Dit beleidsdocument be-

vat regels waarmee gemeenten rekening dienen te houden bij het ontwikkelen van hun bestemmingsplannen. 

Met de introductie van de Verordening ruimte zijn de verschillen tussen de verwevings- en landbouwontwik-

kelingsgebieden komen te vervallen: voor beide zoneringen geldt in het huidige beleid een bouwblokmaxi-

mum van 1,5 hectare. Uit de inleiding werd bovendien duidelijk dat alle uitbreidingsplannen sinds 2010 ge-

paard dienen te gaan met een “goede landschappelijke inpassing” (Provincie Noord-Brabant, 2014d). In de 

onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen tussen het reconstructiebeleid en de Verordening ruimte 

schematisch weergegeven. 

 

Regime reconstructiebeleid 

 Extensiveringsgebieden Verwevingsgebieden LOG-gebieden 

Nieuwvestiging Niet mogelijk Beperkt mogelijk Beperkt mogelijk 

Uitbreiding Binnen bestaand bouwblok Mogelijk Mogelijk 

Bouwblokmaximum Bestaande rechten 1,5 – 2,5 hectare 2,5 – 3,5 hectare 

Regime Verordening ruimte 

 Beperkingen veehouderij Gemengd landelijk gebied 

Nieuwvestiging Niet mogelijk Mogelijk onder stringente voorwaarden 

Uitbreiding Niet mogelijk Mogelijk onder stringente voorwaarden 

Bouwblokmaximum Bestaande rechten 1,5 hectare 

Tabel 5: De belangrijkste verschillen tussen het reconstructiebeleid en de Verordening ruimte.  

 

In de loop van de jaren is de Verordening ruimte verschillende malen aangescherpt. In het voorjaar van 2014 

werden er naast het bouwblokmaximum van 1,5 hectare en de verplichting tot landschappelijke inpassing, 

aanvullende regels geïntroduceerd op het gebied van geur en fijnstof. Onder het motto “ontwikkelruimte 

moet je verdienen” maakten bovendien de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en de verplich-
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te buurtdialoog hun opwachting. De provincie Noord-Brabant heeft ervoor gekozen om aan al haar regels, 

met uitzondering van het bouwblokmaximum4, een directe werking te koppelen. Dit betekent dat iedere om-

gevingsvergunning voor bouwen, ongeacht het gemeentelijke beleid, aan onderstaande voorwaarden moet 

worden getoetst.  

 

Artikel 34 – veehouderijen (directe werking) 

1. Tot het tijdstip dat een bestemmingsplan in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 6.3, tweede 
lid, en artikel 7.3, tweede lid, gelden de volgende voorwaardelijke bepalingen:  

a. een toename van de bestaande bebouwing voor de uitoefening van een veehouderij is alleen 
toegestaan indien: 
I. maatregelen worden getroffen en in stand gehouden die invulling geven aan een zorgvuldige 

veehouderij;  
II. de maatregelen als bedoeld onder I., in ieder geval voldoen aan de nader door de 

Gedeputeerde Staten gestelde regels als bedoeld in artikel 6.3 en artikel 7.3 derde lid;  
III. de ontwikkeling vanuit een goede leefomgeving en gelet op de aspecten als benoemd in 

artikel 3.1, derde lid, inpasbaar is in de omgeving; 
IV. is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op 

geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het buitengebied 
niet hoger is dan 20%, tenzij er – indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan de 
voorgenoemde percentages – maatregelen worden getroffen door de veehouderij die tot een 
daling leiden van de achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de 
overschrijding compenseert; 

V. is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, 
een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van 
maximaal 31,2 µg/m3; 

VI. een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de 
omgeving bij het initiatief. 

Box 1: Artikel 34 van de Verordening ruimte (2014c), zoals geldend op 13-05-16. 

 

De provincie Noord-Brabant onderkent dat de regels uit de Verordening ruimte een belemmering kunnen 

vormen voor het realiseren van innovatieve bedrijfsconcepten. Daarom werd in de zomer van 2014 een panel 

van deskundigen samengesteld, dat op verzoek van gemeenten beoordeeld of een ontwikkeling in aanmer-

king komt voor het verkrijgen van experimenteerruimte. Er kan om een advies worden gevraagd wanneer: 

 

1. een ondernemer voornemens is diersoorten te houden waarvoor nog certificaten in de BZV zijn op-

genomen; 

2. een uitbreiding ondanks de keuze voor een innovatief bedrijfsconcept niet aan de BZV voldoet; of 

3. het realiseren van een innovatie om een bouwblok groter dan 1,5 hectare vraagt.  

 

 

                                                      
4 Aan het provinciale bouwblokmaximum is geen rechtstreekse werking gekoppeld, omdat dit een inbreuk op bestaande 

rechten zou hebben betekend.  
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4.2. Relatieve rust in Someren 
 

4.2.1. Situatieschets 

De gemeente Someren is gelegen in het midden van de stedendriehoek Eindhoven-Helmond-Weert en maakt 

onderdeel uit van de regio Zuidoost Brabant. De kernen Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide 

zijn samen goed voor bijna 19.000 inwoners. Zoals de gemeente in haar structuurvisie schetst, beschikt So-

meren over een uitgestrekt en gevarieerd buitengebied (Gemeente Someren, 2013b, p. 8). Dit buitengebied 

wordt voor een belangrijk deel gekenmerkt door intensief landbouwkundig gebruik. Volgens het CBS (2015a) 

zijn er in Someren ongeveer 209 (intensieve) veehouderijen gevestigd. In overeenstemming met de landelijke 

trend zal een aanzienlijk deel van deze bedrijven in de komende jaren worden beëindigd. Daarnaast zullen 

agrariërs zich in toenemende mate gaan richten op het verbreden van hun bedrijfsactiviteiten. Uit een inter-

view met Jeroen Merkx, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente Someren, blijkt dat de 

gemeente er desondanks van overtuigd is dat de agrarische sector de belangrijkste economische drager van het 

buitengebied zal blijven. 

 

Algemeen 

Bevolkingsomvang 18.791 

Oppervlakte (km2) Totaal: 82   Landbouw: 54   Natuur: 17 

Agrarische sector 

Aantal agrarische bedrijven 262 

Omvang veestapel 2.772.216 

Veestapel per km2 34.015 

 

Overzicht 1: Kerncijfers gemeente Someren. Op basis van het CBS (2014, 2015a).

 

Ondanks het grote aantal veehouderijen is er in Someren weinig tot geen sprake van maatschappelijke on-

rust. Illustratief hiervoor is het feit dat er in de gemeente geen vereniging of stichting actief is die zich tegen 

een verdere groei van de veestapel verzet. Merkx: “In Someren hebben we geen actiegroepen, zoals Stop de 

Stank in Deurne.” Hoewel de Somerense veehouderij ook vanuit de lokale politiek op sympathie kan reke-

nen, blijft de sector niet volledig van kritiek verschoond. Zo wordt er regelmatig geklaagd over stank en lei-
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den nieuwe initiatieven in sommige gevallen tot een bezoek aan de Raad van State. Wat dit laatste betreft gaat 

het in de regel om geschillen op individueel niveau5. 

 

Volgens Merkx is de goede verhouding tussen burger en boer onder andere te verklaren door de komaf van 

het overgrote deel van de agrarische ondernemers: “Ik denk dat we hier weinig weerstand hebben, omdat 

bijna alle grote veehouderijen worden gerund door mensen die van oorsprong uit Someren komen.” Door 

de kleinschaligheid van de gemeente hebben de meeste dorpsbewoners bovendien een goede binding met 

het buitengebied. Merkx benadrukt dat dit omgekeerd ook voor het overgrote deel van de agrariërs geldt. Ter 

illustratie merkt hij op dat verschillende ondernemers zich actief inzetten voor het Somerense verenigingsle-

ven: “Veel boeren zijn betrokken bij het dorp waarin ze wonen. Neem bijvoorbeeld de voetbalclub. Die wordt 

gesponsord door een groot pluimveebedrijf.” 

 

4.2.2. Beleidsdiscours 

HUIDIGE BELEIDSDISCOURS 

In tegenstelling tot sommige collega-gemeenten heeft Someren geen apart beleidsdocument gericht op de 

toekomst van de intensieve veehouderij. Uit het interview met Jeroen Merkx blijkt dat de lokale politiek van 

mening is dat de agrarische sector, en de veehouderij in het bijzonder, de maximale ruimte moet krijgen om 

zich te kunnen blijven ontwikkelen. Dit omdat de Somerense land- en tuinbouw nog steeds verantwoordelijk 

is voor een aanzienlijk aantal banen. Met het oog op de belangen die hieruit voortvloeien, en het uitblijven 

van maatschappelijke onrust, heeft Someren ervoor gekozen haar veehouderij- en plattelandsbeleid zo een-

voudig mogelijk te houden. Daarbij staat het streven om niet strenger dan de provincie te zijn centraal. Merkx: 

“Heel simpel kun je stellen dat wij gewoon de regels uit de Verordening ruimte hebben overgenomen, omdat 

wij vinden dat agrariërs daarmee aan genoeg strenge eisen moeten voldoen.” Dit betekent dat ook Somerense 

ondernemers hun ontwikkelruimte moeten verdienen door aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehou-

derij te voldoen. Merkx: “Dat wij de veehouderij de maximale ruimte willen geven, betekent niet dat alles 

zomaar kan. Ook wij hanteren het ‘verdien-de-ruimte’-principe van de provincie.” 

 

Sinds het voorjaar van 2013 beschikt de gemeente Someren over een grondgebieddekkende structuurvisie 

(Gemeente Someren, 2013b). In dit beleidsdocument wordt niet enkel aandacht besteed aan thema’s als wo-

nen, werken en recreatie, maar wordt tevens kort ingegaan op de toekomst van de (intensieve) veehouderij. 

Ook in haar structuurvisie benadrukt Someren dat de veehouderij van groot belang is voor de werkgelegen-

heid en derhalve de maximale ruimte moet krijgen om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Voorwaarde is 

wel dat iedere ontwikkeling gepaard gaat met een “voortreffelijke” landschappelijke inpassing: “Someren 

ontleent haar identiteit aan het landelijke, Brabantse karakter. Dat maakt dat we ruimte willen bieden aan 

de schaalvergroting van de (intensieve) agrarische ondernemer. Qua ruimtelijke verschijning kennen deze 

                                                      
5 Uitzondering is een vergunningaanvraag voor een grootschalige nertsenfokkerij in 2007. Bezorgde burgers verzamelden 

meer dan 1.300 handtekeningen om dit plan te “dwarsbomen”. 
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bedrijven geen goede, maar een voortreffelijke inpassing” (Gemeente Someren, 2013b, p. 5). Ook door Merkx 

wordt het belang van landschappelijke inpassing onderschreven: “Op het moment dat een agrariër wil uit-

breiden, dan mag dat met het ‘verdien-de-ruimte’-principe. Dat wil eigenlijk zeggen dat wij het – los van de 

BZV – erg belangrijk vinden wat het uiteindelijk plaatje wordt.” Opvallend is dat de gemeente Someren niet 

over tegenprestaties op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu spreekt. Dit in tegenstelling 

de provincie Noord-Brabant en een groeiend aantal collega-gemeenten. 

VERANDERINGEN BELEIDSDISCOURS 

Het Somerense beleidsdiscours ten aanzien van de (intensieve) veehouderij is de afgelopen jaren nauwelijks 

veranderd. Dit kan worden afgeleid uit het meerjarenprogramma Reconstructie, waarin het “bieden van ont-

wikkelingsruimte” – in overeenstemming met de huidige structuurvisie – als een van de belangrijkste doelstel-

lingen wordt gepresenteerd: “Sinds 2005 wordt uitvoering gegeven aan het reconstructieplan De Peel. Het 

uit elkaar halen van strijdige functies en het toekomst bieden aan perspectiefvolle ondernemingen staat daar-

bij centraal” (Gemeente Someren, 2013a, p. 35). Op basis van de voormalige structuurvisie Buitengebied kan 

bovendien worden vastgesteld dat Someren reeds tijdens de reconstructie het “verdien-de-ruimte”-principe 

hanteerde. In overeenstemming met het huidige beleid lag de nadruk daarbij op het verbeteren van de ruim-

telijke kwaliteit door middel van landschappelijke inpassing: “Het basisidee van deze structuurvisie is dat de 

planologische ruimte die deze visie biedt, verdiend moet worden. Dit kan door het leveren van een tegen-

prestatie, waarbij de initiatiefnemer de gevraagde ruimtelijke kwaliteitswinst (via bijvoorbeeld landschappelij-

ke inpassing) zelf realiseert” (Gemeente Someren, 2010, p. 7). 

 

4.2.3. Beleidspraktijk 

HUIDIGE BELEIDSPRAKTIJK 

Eerder werd duidelijk dat Someren de veehouderij de maximale ruimte wil geven. In het bestemmingsplan 

Buitengebied 2014, dat voor de meeste initiatieven het primaire toetsingskader vormt, heeft Someren er dan 

ook voor gekozen om de relatief grote bouwblokken uit het “reconstructietijdperk” zoveel mogelijk te hand-

haven (Gemeente Someren, 2014, p. 22). Omdat het overgrote deel van deze bouwblokken nog niet volledig 

wordt benut (vaak slechts voor 50%), hoeft er voor de meeste veehouderijontwikkelingen geen aparte be-

stemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Het overgrote deel van de bouwplannen komt met andere 

woorden rechtstreeks bij de afdeling vergunningverlening terecht. Hier worden de desbetreffende initiatieven 

beoordeeld op basis van een groot aantal (kwantitatieve) toetsingskaders. Het gaat daarbij niet enkel om de 

Verordening ruimte en de BZV, maar tevens om sectorale wet- en regelgeving, waaronder de Natuurbescher-

mingswet, het Besluit emissiearme huisvesting en de Wet milieubeheer. Daar waar Someren ruimtelijke en 

bouwtechnische aspecten door haar eigen ambtenaren laat toetsen, worden milieugerelateerde zaken – zoals 

geur en fijnstof –  door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant beoordeeld. Merkx: “De kennis zit hier of bij 

de omgevingsdienst.” 

 

In de Somerense beleidspraktijk ligt de verantwoordelijkheid om tot een zorgvuldigere veehouderij te komen 

primair bij de ondernemer. In tegenstelling tot sommige collega-gemeenten bemoeit Someren zich niet actief 
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met de invulling van agrarische ontwikkelingen. Merkx: “In gesprekken komt dat (de verduurzaming van de 

veehouderij, red.) nauwelijks terug, moet ik eerlijk zeggen.” Tijdens het proces van vergunningverlening han-

teert Someren bovendien geen eigen regels op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu. 

Merkx: “Als je het over duurzaamheid en de milieu-output van agrarische bedrijven hebt, dan doen we daar 

niet meer aan dan in de BZV wordt gevraagd”. In overeenstemming met haar ambities hanteert Someren 

echter wel eigen eisen op het gebied van landschappelijke inpassing. Voor iedere ontwikkeling dient er, op 

basis van het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied, een landschappelijk inpassingsplan te worden opgesteld (zie 

figuur 9). Wanneer dit plan wordt goedgekeurd, sluit de gemeente Someren een privaatrechtelijke overeen-

komst met de desbetreffende agrariër. Met behulp van een boetebeding probeert Someren te voorkomen 

dat ondernemers hun afspraken niet nakomen. Merkx: “We leggen in een overeenkomst vast dat die inpas-

sing wordt gerealiseerd en onderhouden. Wanneer een ondernemer zich daar niet aan houdt, moet er een 

bepaald bedrag betaald worden.” 

 

 
Figuur 9: Een voorbeeld van een landschappelijk inpassingsplan. (Gemeente Someren, 2011, p. 41)

 

Uit bovenstaande passage kan worden geconcludeerd dat Someren, wat betreft het stimuleren van een duur-

zamere veehouderij, sterk op de regels uit de provinciale omgevingsverordening leunt. Doordat de Veror-

dening ruimte vooral uit kwantitatieve normen bestaat, en de mogelijkheden om van deze normen af te wij-

ken beperkt zijn, wordt de Somerense beleidspraktijk hoofdzakelijk door toetsingsplanologie gekenmerkt. 

Herman Litjens, adviseur omgevingsbeleid bij de ZLTO, stelt dat dit niet alleen voor Someren, maar de ge-

hele provincie Noord-Brabant geldt: “In Noord-Brabant hebben we geen maatwerk. We hebben hier, en dat is 

gezien de historie te begrijpen, ‘precisieplanologie’ voor de veehouderij. Alles is tot op de komma geregeld.” 

Het ontbreken van lokale afwegingsruimte vormt volgens Litjens een belemmering voor de veehouderijtransi-

tie: “Als op een alles ‘op slot’ wordt gezet, gebeurt er niets. Een ondernemer slechte locatie zegt dan: ‘Ik kan 

hier nog nét ontwikkelen. Het is misschien beter op een andere locatie, maar daar krijg ik de ruimte niet.’” 

Litjens waarschuwt bovendien voor “normopvullend gedrag”, dat zou worden veroorzaakt door de denk- en 

werkwijze van bedrijfsadviseurs: 
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“De neiging van een adviseur – en ik maak er even een cliché van... hij komt op een locatie, bekijkt de vergunning-

situatie en berekent vervolgens wat er maximaal kan. Ze beginnen bijvoorbeeld over veertien of achttien odeur units. 

Dat is qua normen en normen zeggen niemand iets. De burger vraagt zich af: stinkt het of niet? De vraag moet niet 

zijn of een plan binnen de normen past, maar of het ook wenselijk is op de desbetreffende plek.” -------------------------------------------------- 

Uit het interview met Jeroen Merkx blijkt dat het provinciale beleid ook door de gemeente Someren zo nu en 

dan ter discussie wordt gesteld. In de dagelijkse beleidspraktijk zou vooral het rigide karakter van de Verorde-

ning ruimte een struikelblok vormen. Hoewel het aantal concrete problemen vooralsnog beperkt is gebleven, 

benadrukt Merkx dat het provinciale beleid het zetten van duurzaamheidsstappen in sommige gevallen belem-

mert: “1,5 hectare is nu het bouwblokmaximum. Soms heb je liever één groot bedrijf, dan drie kleinere bedrij-

ven zonder ruimtelijke kwaliteit. Boeren moeten het geld kunnen genereren dat benodigd is om ‘zorgvuldig’ te 

werk te kunnen gaan.” Met het oog op deze en vergelijkbare belemmeringen had Someren graag meer ruimte 

gekregen voor het leveren van maatwerk en het maken van eigen beleidskeuzes. Desondanks benadrukt Merkx 

dat Someren over het algemeen nauwelijks problemen ervaart. 

VERANDERINGEN BELEIDSPRAKTIJK 

Uit het interview met Merkx kan worden afgeleid dat de Somerense beleidspraktijk de afgelopen jaren gro-

tendeels ongewijzigd is gebleven. Wanneer er naar de belangrijkste verschillen met het “reconstructietijd-

perk” wordt gekeken, blijkt dat vooral de spelregels voor veehouderijen zijn veranderd. Merkx verwijst 

daarbij in het bijzonder naar de introductie van de Verordening ruimte: “Ik zie niet echt verschillen, anders 

dan de verschillen die uit het provinciale beleid zijn voortgekomen. Als ik het met 2008 vergelijk, het jaar 

waarin ik ben begonnen… toen kon er veel meer. Je had toen bouwblokken van 2,5 hectare.” Op het ge-

bied van landschappelijke inpassing heeft Someren bovendien haar eigen beleid gewijzigd. Om te voorko-

men dat ondernemers hun afspraken niet nakomen, werkt Someren tegenwoordig naast privaatrechtelijke 

overeenkomsten met voorwaardelijke verplichtingen. Merkx: “Eerst regelden we landschappelijke inpassing 

alleen met overeenkomsten. Sinds enkele jaren nemen we ook een regel in het bestemmingsplan op, waarin 

staat dat een boer zijn stallen pas mag gebruiken op het moment dat hij zijn erfbeplanting heeft gereali-

seerd.” In tegenstelling tot privaatrechtelijke overeenkomsten zijn voorwaardelijke verplichtingen echter al-

leen aan de orde bij initiatieven die een bestemmingsplanwijziging vergen. 

 

Doordat de veehouderij met steeds meer en strengere regels te maken heeft gekregen, verloopt de realisatie 

van uitbreidingsplannen alsmaar stroperiger. In de dagelijkse beleidspraktijk vormt niet alleen de regelge-

ving an sich, maar ook de groeiende bewijslast een belemmering. Merkx benadrukt dat dit in het bijzonder 

voor bestemmingsplanprocedures geldt: “Het opstellen van een bestemmingsplan, een plan-MER… Dat zijn 

dure rapportages. Door de groeiende bewijslast duurt het proces steeds langer.” Voor de gemeente Some-

ren is er echter weinig veranderd. Illustratief hiervoor is het feit dat de gemeente, ondanks de toegenomen 

regeldruk, geen behoefte heeft aan extra ambtelijke capaciteit of financiële middelen. Merkx: “Zoals gezegd 

volgen we gewoon het provinciale beleid. We lopen daarbij niet echt ergens tegenaan. We hebben de beno-

digde kennis en kunde in huis.” Bijkomend voordeel is dat er in Someren, als gevolg van de goede verhou-

ding tussen burger en boer, geen arbeidsintensieve dialooggesprekken hoeven worden gevoerd. Merkx: “Als 
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er bij ons staat dat de dialoog is gevoerd, dan zal het al snel goed zijn. De dialoog is vooral belangrijk wan-

neer er wrevel zit tussen burger en boer. Hier is het vaak zo dat het goede buren zijn. Dan is de dialoog in-

houdelijk minder spannend.”  
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4.3. Het stadteland van Oss 
 

4.3.1. Situatieschets 

Oss is de meest noordelijk gelegen gemeente van Noordoost Brabant. De gemeentegrenzen van Oss volgen 

aan de noordkant de rivierbedding van de Maas. Aan de zuidkant wordt de gemeente begrensd door ’s-

Hertogenbosch, Bernheze, Landerd en Grave. Met een landoppervlak van bij benadering 16.000 hectare en 

met ruim 89.000 inwoners is Oss een van de grootste gemeenten van Noord-Brabant. Mede als gevolg van 

een reeks gemeentelijke herindelingen beschikt Oss over een uitgestrekt en gevarieerd buitengebied, waar-

van de agrarische sector met afstand de grootste grondgebruiker vormt. Volgens het CBS (2015b) biedt het 

Osse platteland ruimte aan ongeveer 380 agrarische bedrijven. In vergelijking met de andere gemeenten van 

dit onderzoek gaat het daarbij om een groot aantal rundveehouderijen. Ondanks haar stedelijke en industri-

ele dynamiek koestert de gemeente haar landelijke karakter. Met het oog op de sterke aanwezigheid van de 

land- en tuinbouw stelt Oss dat zij nog met recht een agrarische gemeente genoemd kan worden (Gemeente 

Oss, 2015, p. 45). 

 

Algemeen 

Bevolkingsomvang 89.888 

Oppervlakte (km2) Totaal: 175   Landbouw: 121  Natuur: 9 

Agrarische sector 

Aantal agrarische bedrijven 379 

Omvang veestapel  519.264 

Veestapel (per km2) 2.967 

 
Overzicht 2: Kerncijfers gemeente Oss. Op basis van het CBS (2014, 2015a).

 

4.3.2. Beleidsdiscours 

HUIDIGE BELEIDSDISCOURS 

Het platteland van de gemeente Oss herbergt een variëteit aan functies. De structuurvisie Buitengebied 2015 

onderscheidt zes soorten. Dit zijn achtereenvolgens: landbouw, natuur, water, recreatie en niet-agrarische be-

drijvigheid (Gemeente Oss, 2015, p. 64). De gemeente Oss streeft naar een multifunctioneel platteland. Een 
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buitengebied dat niet enkel in het teken van de voedselproductie staat, maar eveneens kansen biedt voor de 

ontwikkeling van nieuwe economische dragers. Sander Magielsen, planoloog bij de gemeente Oss, omschrijft 

deze ambitie als volgt: “We willen naar een ecologisch en economisch vitaal buitengebied, met ruimte voor 

verschillende functies.” De gemeente Oss stelt vooral in te willen spelen op de groeiende behoefte naar rust, 

ruimte en plattelandsbeleving. Daarbij kijkt zij in het bijzonder naar de “natuurrijke” gebieden rondom de 

Maas: “Het buitengebied van Oss heeft een grote recreatieve potentie. Onze ambitie is om die potentie beter 

te benutten” (Gemeente Oss, 2015, p. 119). 

 

De gemeente Oss onderkent dat het aantal land- en tuinbouwbedrijven de komende jaren flink zal afnemen 

(Gemeente Oss, 2015, p. 85). Hoewel de leegstand die hiermee gepaard gaat de leefbaarheid van het platte-

land onder drukt zet, benadert Oss deze trend vooral als kans. Onder het motto: “voor wat hoort wat” wil 

Oss haar ondernemers de ruimte bieden om voormalige bedrijfspanden voor niet-agrarische functies te gaan 

gebruiken. Het is bovendien de bedoeling dat boeren meer mogelijkheden krijgen voor het ontplooien van 

nevenactiviteiten, zoals het oprichten van een boerderijwinkel of een bed and breakfast. De gemeente Oss 

staat daarbij in het bijzonder open voor initiatieven die de verbinding tussen stad en platteland versterken. 

Magielsen: “Burger en boer zijn de laatste decennia wat uit elkaar gegroeid. Daarom proberen we ze weer met 

elkaar in contact te brengen. Er ligt een beleidswens om rond de stad een aantal bedrijven een soort poort-

functie te laten vervullen.”  

 

Anticiperen op het dalende aantal land- en tuinbouwbedrijven vormt een belangrijke pijler van het Osse 

plattelandsbeleid. Ondanks de groeiende leegstand is Oss er echter van overtuigd dat de landbouw de 

grootste grondgebruiker van het buitengebied zal blijven. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat de pri-

maire sector, als fundament van het zogenaamde agrifoodcomplex, een belangrijk onderdeel van de Osse 

economie vormt (Vlemmix, Wegman, & Van Westrenen, 2014). Indirect zou de agrarische sector verant-

woordelijk zijn voor zo’n 35 procent van de lokale werkgelegenheid. Met het oog op de belangen die hieruit 

voortvloeien wil Oss de land- en tuinbouw van reële ontwikkelingsmogelijkheden blijven voorzien: “Er moe-

ten gebieden blijven waar het primaat bij de landbouw ligt. In het plangebied krijgen bestaande agrarische 

bedrijven reële ontwikkelingsmogelijkheden” (Gemeente Oss, 2015, p. 116). De gemeente benadrukt dat 

daarbij rekening dient te worden gehouden met het provinciale beleid. Bovendien dient iedere ontwikke-

ling bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw en de transitie naar een zorgvuldigere veehoude-

rij in het bijzonder: “Wij hechten belang aan de verduurzaming van de agrarische sector. Wij volgen het 

provinciale beleid hierin en passen de BZV toe bij uitbreiding van bebouwing” (Gemeente Oss, 2015, p. 

117). 

 

Bij het bepalen van het agrarische ontwikkelingsperspectief focust de gemeente Oss zich niet enkel op het 

provinciale beleid, maar ook op de draagkracht van het landschap (Gemeente Oss, 2015, p. 75). Uit de situ-

atieschets werd duidelijk dat Oss over een uitgestrekt en gevarieerd buitengebied beschikt. Op basis van een 

uitgebreide analyse, waarin rekening wordt gehouden met waardevolle landschapselementen en bestaand 

functioneel gebruik, heeft Oss voor ieder landschapstype de gewenste en ongewenste ontwikkelingen in kaart 

gebracht. Voor de (intensieve) veehouderij ziet Oss vooral mogelijkheden in de poldergebieden nabij Lith, 
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Ooijen en Ravenstein (zie figuur 10). In deze gebieden, die in de structuurvisie als “primair agrarisch” worden 

aangeduid, staat het behouden van de agrarische productiestructuur centraal en wordt zeer terughoudend 

omgegaan met het bieden van ruimte aan niet-agrarische functies (Gemeente Oss, 2015, p. 124). Magielsen: 

“We hebben een gebiedsgericht beleid. Met name de grotere poldergebieden bij Lith vinden wij uitermate 

geschikt voor de agrarisch sector en willen we dan ook als zodanig behouden.” 

.  

 
Figuur 10: De zonering van het Osse platteland. Op basis van Gemeente Oss (2015, pp. 20, 145).

VERANDERINGEN BELEIDSDISCOURS 

Het beleidsdiscours van de gemeente Oss is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Tijdens de reconstructie 

was het Osse veehouderij- en plattelandsbeleid grotendeels gebaseerd op de principes van toelatingsplanologie. 

De integrale zonering uit het reconstructieplan Maas en Meijerij, bestaande uit extensiverings- verwevings- en 

LOG-gebieden, vormde destijds de basis voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de (intensieve) veehouderij. 

In de huidige structuurvisie Buitengebied wordt deze gebiedsgerichte benadering, die de provincie inmiddels 

gedeeltelijk heeft losgelaten, voortgezet. Niet alleen maakt Oss nog steeds onderscheid tussen gebieden die in 

meer en mindere mate geschikt zijn voor uitbreiding, ook de begrenzing van deze gebieden is nauwelijks ver-

anderd. Zo behoorden de polders nabij Lith, Ooijen en Ravenstein, die in het huidige beleid als “primair 

agrarisch” worden aangeduid, tijdens de reconstructie grotendeels tot de verwevings- en LOG-gebieden (zie 

figuur 11). Bovendien wordt duidelijk dat Oss, ondanks de introductie van de Verordening ruimte, nog steeds 

bereid is mee te werken aan ontwikkelingen groter dan 1,5 hectare. Van den Broek: “We hebben een groot 

agrarisch gebied, waar je gewoon moet kunnen boeren. We zouden daar zelfs grotere bouwvlakgroottes voor-

stelbaar vinden dan de provincie toestaat.” 
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Figuur 11: Overlap integrale zonering en primair agrarisch gebied. Op basis van Gemeente Oss (2008, p. 25).

 

4.3.3. Beleidspraktijk 

HUIDIGE BELEIDSPRAKTIJK 

Ook in Oss vormt het bestemmingsplan het primaire toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. De ini-

tiatieven van veehouders en andere agrarische ondernemers kunnen op basis van dit toetsingskader in twee 

categorieën worden verdeeld: initiatieven die zondermeer binnen het bestemmingsplan passen en initiatieven 

waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd dient te worden. Omdat het overgrote deel van de agrarische bouw-

blokken nog niet volledig wordt benut, hoeft er voor de meeste veehouderijontwikkelingen geen aparte juri-

disch-planologische procedure te worden doorlopen. Zulke initiatieven komen vrijwel direct bij de afdeling 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) terecht. Van den Broek: “Als een plan gewoon aan het 

bestemmingsplan voldoet, zitten wij (de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, red.) niet aan de voorkant. Een ini-

tiatief wordt dan in eerste instantie door de afdeling vergunningverlening opgepakt.” Als gevolg van de com-

plexiteit van het veehouderijdossier, en de huidige wet- en regelgeving in het bijzonder, vindt er desalniette-

min regelmatig overleg tussen beide afdelingen plaats. 

 

Tijdens het proces van vergunningverlening hanteert de gemeente Oss een groot aantal kwantitatieve toet-

singskaders. Naast een van de drie bestemmingsplannen buitengebied moet daarbij gedacht worden aan: de 

lokale geurverordening, de Verordening ruimte, de BZV en sectorale wet- en regelgeving, waaronder de Na-

tuurbeschermingswet, het Besluit emissiearme huisvesting en de Wet milieubeheer. Voor iedere agrarische 

ontwikkeling dient er bovendien een erfbeplantingsplan te worden opgesteld. Hiervoor heeft de gemeente ei-

gen landschapsarchitecten in dienst. Magielsen: “Bij ons werken meerdere landschapsarchitecten. Dat is de 

mazzel van een wat grotere gemeente. Zij bepalen samen met een initiatiefnemer wat de beste inpassing is.” 

Ondanks de omvang van haar ambtelijke apparaat toetst Oss niet ieder onderdeel van een vergunningaan-

vraag zelf. Daar waar ruimtelijke en bouwtechnische aspecten intern worden beoordeeld, wordt voor milieu-
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gerelateerde zaken een beroep gedaan op de kennis en kunde van de Omgevingsdienst Brabant Noord6. Van 

den Broek benadrukt dat dit zo nu en dan voor organisatorische problemen zorgt: “De gehele milieutoets ge-

beurt tegenwoordig op afstand. Als ruimtelijke ordening krijgen we steeds meer ‘last’ van het feit dat alle mili-

eukennis bij de omgevingsdienst zit.” 

 

Het proces van vergunningverlening staat hoofdzakelijk in het teken van het invullen van “checklists”. Sterk 

gechargeerd kunnen alleen initiatieven die aan alle relevante toetsingskaders voldoen op medewerking re-

kenen. Van den Broek: “Plannen waarvoor geen aparte RO-procedure gevoerd hoeft te worden, blijven nor-

maalgesproken bij vergunningverlening liggen. Het is dan écht alleen maar vinken.” Wanneer het om het 

stimuleren van de veehouderijtransitie gaat, zet de gemeente Oss hoofdzakelijk in op het toepassen van de 

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). In tegenstelling tot sommige collega-gemeenten hanteert 

Oss geen eigen eisen op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu. Volgens Van den Broek 

biedt dit niet alleen duidelijkheid voor ondernemers, maar verkleint het tevens het risico op juridische pro-

cedures: “Het is al heel wat als we een uitbreiding aan het huidige toetsingskader kunnen laten voldoen. 

Als je daar bovenop nog aanvullende eisen gaat stellen of eigen beleid gaat maken, is het nog maar de vraag 

of je niet tegen juridische procedures aan zult lopen.” 

 

Hoewel Oss de provinciale beleidskeuzes niet altijd onderschrijft, is zij van mening dat het goed is dat er een 

pas op de plaats wordt gemaakt. Magielsen: “Het is goed dat er stappen worden gezet. De vraag is natuurlijk 

of dit altijd op de juiste manier gebeurt, maar je kunt niet doorgaan met het iedere tien jaar verdubbelen van 

de bouwblokken.” Van den Broek benadrukt echter dat strengere normen niet garant staan voor een zorg-

vuldigere veehouderij. Tijdens de reconstructie is gebleken dat het, mede als gevolg van bestaande bouwrech-

ten, niet altijd mogelijk is om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Zo was het ondanks het zogenaamde 

“slot op de muur” mogelijk om uit te breiden binnen de extensiveringsgebieden. Dit gebeurde door bestaande 

stallen te slopen en vervolgens te vervangen door modernere varianten met meer dierplaatsen. -------------------------- 

 

Wanneer een ontwikkeling niet zondermeer binnen het bestemmingsplan past, dient er een separate juri-

disch-planologische procedure te worden doorlopen. In zulke gevallen vindt er intensief overleg plaats tus-

sen de afdeling ruimtelijke ontwikkeling en de desbetreffende ondernemer. Magielsen: “In een bestemmings-

plan leg je heel concreet vast wat er is toegestaan. Als iemand iets anders wil, heb je de gelegenheid om te gaan 

praten.” Volgens Van den Broek bieden deze gesprekken relatief veel ruimte voor het faciliteren van voor-

uitstrevende ontwikkelingen. Wanneer een plan over voldoende maatschappelijke meerwaarde beschikt, zou 

Oss zelfs bereid zijn om van de wettelijke kaders af te wijken: “Als afdeling ruimtelijke ontwikkeling kijken we 

iets breder dan onze collega’s van vergunningverlening. We denken graag mee moet goede plannen.” Daarbij 

speelt de intrinsieke motivatie van de ondernemer een doorslaggevende rol. Magielsen: “Je hebt in zo’n geval 

een ondernemer die meer wil dan enkel op een zo gemakkelijk mogelijke manier uitbreiden.” ---------------------------------------- 

                                                      
6 De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is een regionale uitvoeringsdienst, verantwoordelijk voor de vergunningver-

lenings-, toezichts- en handhavingstaken op het gebied van milieu. 
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Een voorbeeld van zo’n ondernemer is Jasper Spierings. Op nog geen 500 meter van de kom runt hij een 

divers familiebedrijf met melk- en vleesrunderen, een sierviskwekerij, een kaasmakerij en een boerderijwin-

kel (zie figuur 12). Het bedrijf van de familie Spierings staat al sinds jaar en dag bekend als vooruitstrevend. 

Reeds in 1984 besloot Cor Spierings, de toenmalig eigenaar, om niet op uitbreiding maar verbredingsactivitei-

ten in te zetten: “Met het invoeren van de superheffing heb ik gezegd: ‘We gaan niet harder groeien, maar 

een tweede bedrijfstak beginnen.’ Dat is een sierviskwekerij geworden.” Deze voor die tijd uitzonderlijke ac-

tiviteit markeerde het begin van een moeizame relatie tussen ondernemer en gemeente. Met het aantreden 

van een nieuwe wethouder in 2006 kwam hier echter verandering in: “We hadden allerlei plannen bij de 

gemeente liggen en daar kwam maar niets van terecht. Toen belde de wethouder plots op om te komen pra-

ten.”  

 

In 2012 kwam de goede relatie tussen Oss en de familie Spierings tot een hoogtepunt. Om toekomstige 

procedures te kunnen stroomlijnen, werd Jasper Spierings uitgenodigd om zijn “droomplan” op papier te zet-

ten. Naar aanleiding van dit plan werd in 2014 een bestemmingsplanprocedure opgestart. Hiermee heeft de 

familie Spierings ruimte gekregen voor het vergroten van haar kaasmakerij, het verplaatsen van de boerde-

rijwinkel en het openen van een “boerenterras”. Het bedrijf van de familie spierings draagt nadrukkelijk bij 

aan het verbinden van stad en platteland. Dit was voor de gemeente de belangrijkste reden om medewerking 

aan het initiatief te verlenen. Spierings: “De gemeente heeft baat bij een platteland waar iets gebeurt. Van-

daag zijn we dicht, maar doordeweeks zijn hier altijd mensen. Ze lopen dan overal rond. Het betrekken van 

mensen bij het platteland gebeurt hier heel nadrukkelijk.” De gemeente Oss is echter minder bereid om over 

technische innovaties te onderhandelen. Magielsen schrijft dit toe aan het ontbreken van inhoudelijke ex-

pertise binnen de ambtelijke organisatie. 

 

 
Figuur 12: Het bedrijf van de familie Spierings. Op basis van Gemeente Oss (2015). 
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VERANDERINGEN BELEIDSPRAKTIJK 

Uit het interview met Magielsen en Van den Broek blijkt dat de Osse beleidspraktijk de afgelopen jaren 

nauwelijks is veranderd. De belangrijkste verschillen zouden vooral betrekking hebben op de rigiditeit van 

het provinciale beleid. Van den Broek wijst daarbij in het bijzonder op het vervallen van de integrale zonering 

en de introductie van het bouwblokmaximum van 1,5 hectare: “Vanuit de reconstructie had je de landbouw-

ontwikkelingsgebieden, waar de veehouderij flinke doorgroeimogelijkheden had. Qua bouwvlakgroottes is het 

provinciale beleid flink aangescherpt.” Van den Broek merkt bovendien op dat er in het huidige beleid nog 

maar in beperkte mate onderscheid wordt gemaakt tussen de grondgebonden en de intensieve veehouderij. 

Hierdoor hebben ondernemers met melk- en/of vleesrunderen met extra beperkingen te maken gekregen: “Je 

mag in de voormalige extensiveringsgebieden alleen nog maar uitbreiden als je écht grondgebonden bent. 

Vroeger hadden de grote rundveehouderijen geen last van het reconstructiebeleid.”  

 

De BZV wordt over het algemeen gezien als een nieuw instrument om tot een zorgvuldigere veehouderij te 

komen. Van den Broek is echter van mening dat de BZV nauwelijks verschilt van de duurzame locatietoets, 

die tijdens de reconstructie werd gebruikt voor het beoordelen van bouwblokvergrotingen: “Tijdens de re-

constructie hadden we de term ‘duurzame locatie’. Ik denk dat de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehou-

derij niet heel veel van die term verschilt.” Van den Broek merkt bovendien op dat de BZV hoofdzakelijk op 

kwantitatieve normen is gebaseerd. Hierdoor zou het instrument slechts een aanvulling op de traditionele 

praktijk van toelatings- en toetsingsplanologie vormen: “Ik weet niet of je de BZV als ‘vonk’ zou moeten zien. 

Eigenlijk is de BZV gewoon een kwestie van afvinken of iets wel of niet voldoet.” Volgens Magielsen geldt dit 

ook voor de in 2014 geïntroduceerde omgevingsdialoog. Omdat ondernemers niet verplicht zijn iets met de 

feedback van hun omgeving te doen, zou de verhouding tussen burger en boer nauwelijks zijn veranderd: “De 

dialoog is vooral een verplicht nummer. Ik ben zelf ooit bij een dialoog aanwezig geweest. Het moet natuurlijk 

zorgvuldig gedaan worden, maar…” 
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4.4. Regie in Boekel 
 

4.4.1. Situatieschets 

De gemeente Boekel is gelegen aan de rand van de Peel, behoort tot de regio Noordoost Brabant en maakt 

onderdeel uit van het regionale samenwerkingsverband Agrifood Capital. De gemeente bestaat naast het ge-

lijknamige dorp Boekel uit de kernen Venhorst en Huize Padua. Met iets meer dan 10.000 inwoners en een 

landoppervlak van “slechts” 35 vierkante kilometer is Boekel de kleinste gemeente van dit onderzoek (CBS, 

2014). In de regio staat Boekel bekend als een eigenzinnige plattelandsgemeente met een sterke agrarische 

sector (Gemeente Boekel, 2009a, p. 5). Recent onderzoek van de HAS Hogeschool bevestigt dit beeld. Volgens 

Cornelissen, Gardien en Van den Heuvel (2015, p. 13) zijn 181 van de ruim 800 Boekelse bedrijven werk-

zaam in de primair agrarische sector. Ongeveer 145 van deze bedrijven behoren tot de (intensieve) veehoude-

rij (CBS, 2015a). Al met al is de primaire sector verantwoordelijk voor twintig procent van de Boekelse werk-

gelegenheid. Wanneer er naar de gehele keten van “grond tot mond” wordt gekeken, zou het zelfs om 28% 

van het totaal aantal banen gaan (Cornelissen et al., 2015, p. 13). Dit terwijl er in Boekel nauwelijks bedrijven 

zijn gevestigd die tot de verwerkende industrie behoren. 

 

Algemeen 

Bevolkingsomvang 10.206 

Oppervlakte (km2) Totaal: 35  Landbouw: 29  Natuur: 1,3 

Agrarische sector 

Aantal agrarische bedrijven 175 

Omvang veestapel 548.890 

Veestapel per km2 20.093 

 
Overzicht 3: Kerncijfers gemeente Boekel. Op basis van het CBS (2014, 2015a).

 

4.4.2. Beleidsdiscours 

HUIDIGE BELEIDSDISCOURS 

Sinds het najaar van 2011 beschikt Boekel over een grondgebieddekkende structuurvisie. In deze structuur-

visie beschrijft Boekel de hoofdlijnen van haar ruimtelijk beleid. Naast onderwerpen als wonen, werken en 
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recreatie besteedt de structuurvisie nadrukkelijk aandacht aan de toekomst van het platteland. Duidelijk 

wordt dat Boekel – in samenwerking met haar burgers – wil blijven werken aan een mooi en aantrekkelijk 

buitengebied met een goed woon-, werk- en leefklimaat (Gemeente Boekel, 2011, p. 41). Hoewel Boekel on-

derkent dat de afname van het aantal land- en tuinbouwbedrijven deze ambitie onder druk zet, is zij er even-

eens van overtuigd dat de agrarische sector de “corebusiness” van het platteland zal blijven. Arthur Hermans, 

beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente Boekel, onderschrijft dit: “Boekel is een primair 

agrarische gemeente. Dat is het altijd geweest en dat zal het ook nog heel lang blijven.” Vanuit dit perspectief 

streeft Boekel naar een platteland waarin de agrarische sector op “een veilige, schone en klimaatneutrale wijze 

kwaliteitsvoedsel produceert.” Boekel wil echter eveneens ruimte bieden aan de multifunctionele landbouw, 

zodat kan worden ingespeeld op de groeiende behoefte aan rust, ruimte en plattelandsbeleving (Gemeente 

Boekel, 2013, p. 13). 

 

In het voorjaar van 2013 werd de beleidsvisie Vitaal Buitengebied Boekel vastgesteld. Vitaal Buitengebied 

Boekel vormt een uitwerking van de gemeentelijke structuurvisie en is gericht op de ontwikkeling van nieu-

we economische dragers voor het buitengebied. Met de toenemende leegstand in het achterhoofd, wil Boe-

kel ruimte bieden aan initiatieven die niet zondermeer binnen het bestemmingsplan passen. Hierbij wordt 

het volgende principe gehanteerd: er is ruimte voor ontwikkeling, mits dit tot een kwaliteitsverbetering van 

het buitengebied leidt (Gemeente Boekel, 2013, p. 5). De vorm van deze kwaliteitsimpuls kan variëren van 

het slopen van oude stallen tot het stimuleren van de werkgelegenheid. Hermans: “Vitaal Buitengebied zegt: 

in principe kan alles, mits er een kwaliteitsbijdrage wordt geleverd. Wat die bijdrage dan is, laten we tot op 

zekere hoogte vrij. Dat biedt een heleboel kansen.” Hoewel Vitaal Buitengebied Boekel niet gericht is op het 

faciliteren van agrarische ontwikkelingen, geeft de beleidsvisie een goede indruk van de eigenzinnige denk- 

en handelingswijze van de gemeente.  

 

Uit het onderzoek van Cornelissen et al. (2015) is gebleken dat de agrarische sector, en de veehouderij in het 

bijzonder, van onmiskenbaar belang is voor de Boekelse werkgelegenheid. Niet voor niets is het gemeente-

bestuur van mening dat de agrarische sector voldoende ontwikkelingsruimte moet blijven krijgen. Boekel is 

er echter eveneens van overtuigd dat het beter kan en vooral ook moet (Gemeente Boekel, 2015, p. 4). De 

gemeente benadrukt dat de veehouderij enkel toekomstperspectief heeft, wanneer zij zal blijven investeren in 

veiligere, schonere en diervriendelijkere productiemethoden. Vanuit dit perspectief zet Boekel in op het blok-

keren van niet-duurzame ontwikkelingen. Hermans: “We willen naar een veehouderij met maatschappelijk 

draagvlak. In de toekomst zijn ontwikkelingen alleen nog maar mogelijk als dat een kwaliteitsverbetering in-

houdt.” De gemeente Boekel heeft bovendien de ambitie om de groei uit het “reconstructietijdperk” een halt 

toe te roepen. Het is de bedoeling dat de focus verschuift van “groot-groter-grootst” naar “goed-beter-best”. 

Hermans: “We willen naar een veehouderij die in haar omgeving past qua schaal en invloed. Het gaat erom 

dat we iedereen in Boekel een aanvaardbaar woon-, werk- en leefklimaat kunnen garanderen.” De nadruk ligt 

daarbij op de thema’s milieu en gezondheid. 
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VERANDERINGEN BELEIDSDISCOURS 

De gemeente Boekel heeft de afgelopen jaren actief invulling gegeven aan de reconstructie van het platte-

land. Tijdens het “reconstructietijdperk” was het Boekelse beleidsdiscours primair gericht op het bieden 

van ontwikkelingsruimte aan perspectiefvolle ondernemingen: “Het gemeentelijk beleid is erop gericht de 

structuur van de landbouw waar mogelijk te versterken. Met betrekking tot de uitbreiding van bestaande agra-

rische bedrijven gaat de gemeente ervan uit dat het ruimtelijk beleid voldoende mogelijkheden moet bieden 

aan goed renderende bedrijven” (Gemeente Boekel, 2005, p. 54). Op basis van de Structuurvisie Landbouw-

ontwikkelingsgebieden kan bovendien worden afgeleid dat Boekel reeds tijdens de reconstructie aandacht 

had voor duurzame ontwikkeling: “In het reconstructieplan Peel en Maas is als uitgangspunt opgenomen 

dat de intensieve veehouderij verregaand verduurzaamt. Boekel wil zich op dit innovatieve vlak profileren” 

(Gemeente Boekel, 2009b, p. 16). Hoewel deze ambitie prima binnen het huidige beleidsdiscours past, stelt 

Hermans dat er de afgelopen jaren het nodige is veranderd: “De bestuurlijke tendens is naar een stringenter 

beleid. Meer sturen op kwaliteit en verbetering.” Door de dubbelzinnige formulering van de meeste recon-

structiedocumenten is deze verandering echter niet altijd even duidelijk waarneembaar.  

 

4.4.3. Beleidspraktijk 

HUIDIGE BELEIDSPRAKTIJK 

Uit de vorige paragraaf werd duidelijk dat de gemeente Boekel de ambitie heeft om tot een veehouderij te 

komen die in haar omgeving past qua schaal en invloed. In de zoektocht naar een betere balans tussen het 

bieden van ontwikkelingsruimte en het verbeteren van de omgevingskwaliteit loopt Boekel echter regelma-

tig tegen de grenzen van haar eigen beleid aan. Het gaat daarbij in het bijzonder om het huidige bestem-

mingsplan buitengebied, dat inmiddels alweer 10 jaar oud is. Omdat er in dit plan relatief grote bouwblok-

ken zijn opgenomen, hoeft er voor de meeste uitbreidingen geen bestemmingsplanprocedure te worden 

doorlopen. Hierdoor heeft Boekel niet alleen beperkte juridisch-planologische mogelijkheden om onge-

wenste ontwikkelingen tegen te gaan, maar tevens weinig ruimte om agrariërs te stimuleren om extra duur-

zaamheidsstappen te zetten. Hermans:  

“We zitten met een verouderd bestemmingsplan, dat eigenlijk geënt is op schaalvergroting. Dat is ons primaire toet-

singskader. In het huidige bestemmingsplan zijn grote bouwblokken opgenomen. Daar is tijdens de reconstructie be-

wust voor gekozen om zonder al te moeilijke procedures ontwikkelingen mogelijk te maken.” 

In de zoektocht naar een zorgvuldigere veehouderij wordt Boekel bovendien met de tekortkomingen van 

het huidige wettelijke kader geconfronteerd. Volgens Hermans is het door de rigide wijze waarop de meeste 

wetten en regels zijn geformuleerd vrijwel onmogelijk om ontwikkelingen te beoordelen in relatie tot hun 

omgeving. Als gevolg hiervan moeten er regelmatig vergunningen worden verleend voor uitbreidingsplan-

nen die draagkracht van een gebied overschrijden, eigenlijk om aanvullende duurzaamheidsstappen vragen 

of in de praktijk een grotere impact hebben dan op papier. Hermans: “In de meeste wet- en regelgeving zit 

geen enkel afwegingsmoment. De norm is de norm. Wanneer een ondernemer daaraan voldoet, heb je als 

gemeente nog maar weinig in te brengen.” 
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Ook de agrarische sector is zich bewust van de leemtes in de huidige wet- en regelgeving. In de dagelijkse 

beleidspraktijk krijgt Boekel regelmatig te maken met (milieu)adviseurs die de harde wettelijke normen ge-

bruiken om op voorhand te berekenen wat de maximale invulling van een bedrijfslocatie is. Zulke adviseurs 

houden nauwelijks rekening met de kwaliteit van de leefomgeving, maar focussen zich voornamelijk op be-

drijfseconomische aspecten. Hermans: “We lopen regelmatig tegen de wettelijke normen aan. Een aanvra-

ger, adviseur kan het altijd zó draaien dat hij eraan voldoet.” Carla Hanenberg, vicevoorzitster van de 

ZLTO Boekel-Venhorst, nuanceert dit beeld. Hoewel ook zij onderkent dat agrariërs het beschikbare ont-

wikkelingspotentieel zo effectief mogelijk proberen te benutten, benadrukt zij tevens dat ondernemers zich 

er in toenemende mate van bewust zijn dat zij rekening dienen te houden met hun omgeving: “Er zijn on-

dernemers die maximaal ontwikkeld hebben, maar ondernemen met de ogen dicht is niet meer van deze 

tijd.” 

 

Met het oog op de tekortkomingen van de huidige wet- en regelgeving houdt Boekel zich op dit moment 

bezig met het aanscherpen van haar veehouderijbeleid. Door vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet te 

kiezen voor het opstellen van een pilot-omgevingsplan, hoopt Boekel in de loop van 2017 over een toe-

komstbestendig toetsingskader te beschikken, gericht op het maken van integrale afwegingen, het vereen-

voudigen van procedures en het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen. In tegenstelling tot een tradi-

tioneel bestemmingsplan staat een omgevingsplan niet in het teken van een “goede ruimtelijke ordening” 

maar van een “gezonde fysieke leefomgeving”. Dit biedt ruimte om eigen beleidsregels op het gebied van mi-

lieu en gezondheid te introduceren. Hermans:  

“We zijn met een inhaalslag bezig. De opdracht van de raadscoalitie is helder: er moet een omgevingsplan voor het 

buitengebied komen. In dit plan moet minder vrijheid zitten dan in het huidige bestemmingsplan. Gezondheid, mili-

eu en veehouderij zijn daarbij de belangrijkste thema’s.” 

Met het nieuwe omgevingsplan in het achterhoofd stelt Hanenberg dat het adagium “ontwikkelruimte moet 

je verdienen” niet mag betekenen dat maatschappelijk verantwoorde initiatieven in de toekomst zullen stran-

den: “Er zijn al zoveel kaders dat wij zeggen: niet alles moet dichtgetimmerd worden. Je moet geen beleid ma-

ken om beleid te willen maken. Mensen die iets anders willen of op een goede locatie vooruit willen, moeten 

de ruimte krijgen.” De gemeente Boekel onderschrijft dit standpunt. Vanuit dit perspectief is zij bereid af te 

wijken van de wet- en regelgeving, wanneer deze een belemmering vormt voor een ontwikkeling met een dui-

delijke maatschappelijke meerwaarde. Een voorbeeld hiervan is het initiatief van de Boekelse varkenshouder 

Marco van de Rijt, die in 2014 toestemming kreeg voor het uitvoeren van een proef met probiotica7. ------------ 

 

Het maken van integrale afwegingen is niet altijd even eenvoudig. In tegenstelling tot de traditionele be-

leidspraktijk vraagt de benadering allereerst om ambtenaren die bereid zijn buiten de kaders te denken. Her-

mans: “Als ambtenaar heb je de taak om te adviseren conform de wet- en regelgeving. Het is de kunst om ook 

                                                      
7 De achterliggende gedachte van dit experiment is dat het gebruik van probiotica (goede bacteriën) tot een verminderde 

ammoniakuitstoot leidt. 
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overwegingen in je advies mee te geven. Wil je iets met innovatie? Dan kun je niet volstaan met ambtenaren 

die alleen maar vinken.” Voor de uiteindelijke vergunningverlening is bovendien bestuurlijk draagvlak vereist. 

Hermans: “Echte innovaties passen niet binnen de wettelijke kaders. Probiotica is bijvoorbeeld geen erkend 

systeem binnen de Wet milieubeheer. Je kunt het dus eigenlijk niet vergunnen. Daarom heb je een wet-

houder nodig die daar een bestuurlijk besluit over durft te nemen.” Om willekeur en ongewenste ontwikke-

lingen te voorkomen, dient een gemeente tot slot over inhoudelijke kennis te beschikken. Hermans bena-

drukt dat Boekel hiervoor sterk afhankelijk is van externe partijen, zoals de omgevingsdienst: “Iemand kan 

wel roepen: ‘Ik heb een geweldige innovatie en moet daarom van alles kunnen.’ Maar je hebt verstand van 

zaken nodig om dat te kunnen toetsen.”  

VERANDERINGEN BELEIDSPRAKTIJK 

Met het streven naar een veehouderij die in haar omgeving past qua schaal en invloed zet Boekel in op een 

breuk met het verleden: de focus moet verschuiven van “groot-groter-grootst” naar “goed-beter-best”. On-

danks deze ambitie is de Boekelse beleidspraktijk vooralsnog nauwelijks veranderd. In overeenstemming 

met het “reconstructietijdperk” staan de gemeentelijke werkzaamheden nog steeds hoofdzakelijk in het te-

ken van toelatings- en toetsingsplanologie. Hermans schrijft dit toe aan de dominantie van sectorale wetten 

en regels, die een belemmering vormen voor het maken van integrale afwegingen: “Het probleem van de 

traditionele praktijk, de huidige wet- en regelgeving, is dat je te weinig instrumenten hebt om ontwikkelin-

gen te beoordelen in relatie tot hun omgeving.” Vanuit dit perspectief ziet Hermans de komst van de Ver-

ordening ruimte als een stap in de goede richting: “Links en rechts zien we wel wat dingetjes die ons helpen. 

Denk aan de BZV en de mogelijkheid om achtergrondbelastingen in je afweging mee te nemen.” De provin-

ciale omgevingsdialoog zou echter nog te vaak als een “nodeloze verplichting” worden gezien. 

 

Door de dominantie van sectorale wet- en regelgeving is de dagelijkse beleidspraktijk hoofdzakelijk een spel 

tussen vergunningverleners en (milieu)adviseurs gebleven. Hermans benadrukt dat de gemeente Boekel des-

ondanks zorgvuldiger is geworden in het maken van afwegingen. In vergelijking met het “reconstructietijd-

perk” zou er minder snel medewerking worden verleend aan nieuwe ontwikkelingen en er eerder aan de bel 

worden getrokken wanneer een initiatief de omgevingskwaliteit potentieel negatief beïnvloedt: “Er heeft een 

kleine cultuuromslag plaatsgevonden: mensen zijn kritischer en integraler gaan denken. Dat is een beetje de 

algemene trend vanaf 2010.” Hermans schrijft deze veranderingen toe aan een bestuurlijke omwenteling en 

de komst van een nieuwe generatie ambtenaren: “Als je procesmatig en naar actoren gaat kijken, is er eigen-

lijk niets veranderd. Ik moet daar wel bijzeggen dat er, zowel bestuurlijk als ambtelijk, wat individuen zijn 

‘vervangen’, hier intern. Dat heeft invloed op de uitvoering.” 
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4.5. Dialoog in Asten 
 

4.5.1. Situatieschets 

De gemeente Asten is gelegen in Zuidoost Brabant en maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband 

Regio Eindhoven. Asten wordt omsloten door drie Brabantse en twee Limburgse gemeenten. Het gaat daar-

bij naast Someren, Deurne en Helmond om Nederweert en Peel en Maas. De gemeente Asten bestaat uit 

drie kerkdorpen, die samen zo’n 16.621 inwoners tellen. Met uitzondering van Asten, de hoofdkern van de 

gemeente, gaat het daarbij om Heusden en Ommel. Evenals haar buurgemeenten beschikt Asten over een 

uitgestrekt buitengebied, dat gekenmerkt wordt door een samenspel van intensief landbouwkundig gebruik 

en natuurwaarden. Bijzonder in dit verband is de aanwezigheid van Nationaal Park de Groote Peel. Volgens 

het CBS (2015a) biedt het Astense buitengebied ruimte aan 225 agrarische bedrijven, waarvan zo’n 187 (in-

tensieve) veehouderijen. Hoewel deze cijfers anders doen vermoeden, behoort het Astense platteland in zijn 

geheel tot de voormalige verwevings- en extensiveringsgebieden. Jori Meulendijks, beleidsmedewerkster bui-

tengebied, benadrukt dat dit niet heeft kunnen voorkomen dat de toekomst van de veehouderij ook in Asten 

ter discussie is komen te staan. 

 

Algemeen 

Bevolkingsomvang 16.621 

Oppervlakte (km2) Totaal: 71  Landbouw: 46  Natuur: 16 

Agrarische sector 

Aantal agrarische bedrijven 225 

Omvang veestapel 1.433.469 

Veestapel per km2 20.093 

 
Overzicht 4: Kerncijfers gemeente Asten. Op basis van het CBS (2014, 2015a).

 

4.5.2. Beleidsdiscours 

HUIDIGE BELEIDSDISCOURS 

Ondanks het economische belang van de sector, en het ontstaan van maatschappelijke onrust, heeft de ge-

meente Asten geen apart beleidsdocument, gericht op de toekomst van de veehouderij. Hoewel Asten daar-
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in niet alleen staat, is het opvallend dat het onderwerp ook in integrale beleidsdocumenten nauwelijks wordt 

besproken. Uitzondering op deze regel is de Astense structuur- en toekomstvisie de Advance, die inmiddels 

sterk verouderd is (Gemeente Asten, 2006). Uit het bestemmingsplan Buitengebied 2016 kan worden afgeleid 

dat het Astense veehouderij- en plattelandsbeleid primair gericht is op het verbeteren van de geur- en fijnstof-

situatie in de gemeente. Om tot een goed woon-, werk- en leefklimaat te kunnen komen, wil Asten gaan sturen 

op de ontwikkelingsmogelijkheden van individuele agrarische bedrijven. Dit wil de gemeente niet doen door 

in te zetten op strak begrensde bouwblokken, maar door te kiezen voor het aanscherpen van haar geurbeleid: 

 “De gemeente Asten streeft naar een goed woon-, werk- en leefklimaat. Op sommige plekken zorgt de hoge concentra-

tie van veehouderijen voor overbelasting op het gebied van geur en fijnstof. Het gemeentelijk beleid is erop gericht de-

ze negatieve trend te doorbreken door te sturen op de ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische sector” (Gemeente 

Asten, 2016a, par. 4.1). 

De gemeente Asten ziet in de toekomst alleen nog maar ruimte voor grootschalige veehouderijen die gebruik-

maken van de best beschikbare technieken. Wethouder Theo Martens, portefeuillehouder plattelandsont-

wikkeling, zegt hierover het volgende: “Het beoogde scenario is een platteland met grote veehouderijen die 

aan alle eisen voldoen. Voor kleinschalige gezinsbedrijven met relatief oude systemen is in de toekomst geen 

plaats meer” (Driessen, 2015). Vanuit dit perspectief is Asten van mening dat ondernemers hun ontwikkel-

ruimte moeten verdienen door middel van bovenwettelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn, volksge-

zondheid en milieu. De gemeente geeft hier invulling aan door middel van de Brabantse Zorgvuldigheidscore 

Veehouderij. Meulendijks: “Het is niet zo dat we grotere bouwblokken in het vooruitzicht stellen naarmate 

iemand duurzamer is. Wél volgen we het provinciale beleid, dat met de BZV stimuleert dat ondernemers extra 

stappen zetten.”  

VERANDERINGEN BELEIDSDISCOURS 

Een aanzienlijk deel van de Astense veehouderijen ligt ingesloten tussen de dorpskern van Heusden en Na-

tionaal Park de Groote Peel. Onder leiding van veelal jonge agrariërs hebben deze bedrijven de afgelopen ja-

ren een flinke groei doorgemaakt. Hierdoor wordt er in en rondom de kern van Heusden in toenemende ma-

te overlast ervaren. Het gaat daarbij in het bijzonder om geurhinder (zie figuur 13). Meulendijks benadrukt dat 

burgers zich bovendien zorgen maken over hun gezondheid. Dit omdat het gebied ten zuiden van Heusden 

met een te hoge achtergrondconcentratie aan fijnstof kampt. Naar aanleiding van de huidige geur- en fijn-

stofsituatie heeft Asten besloten haar veehouderijbeleid kritisch tegen het licht te houden. De gemeente richt 

zich daarbij in het bijzonder op het aanscherpen van haar geurbeleid. Door in te zetten op strengere normen 

wil Asten het ontstaan van nieuwe knelpunten voorkomen. In de toekomst kunnen ondernemers alleen nog 

maar uitbreiden, wanneer ze bereid zijn te investeren in geurreducerende maatregelen. Hiermee zet Asten in 

op een duidelijk breuk met het “reconstructietijdperk”, waarin het gemeentelijke beleid hoofdzakelijk gericht 

was op het bieden van ontwikkelingsruimte: 

“Voor intensieve veehouderijbedrijven, die conform het reconstructieplan zijn gelegen in het verwevingsgebied, wordt 

het ‘ja, mits’- principe gehanteerd. Uitbreiding van bouwblokken is toegestaan tot maximaal 2,5 hectare, mits er sprake 

is van een duurzame locatie” (Gemeente Asten, 2008, p. 22). 
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Karel van Deurzen, voorzitter van de lokale afdeling van de ZLTO, verwacht dat het nieuwe geurbeleid een 

averechts effect zal hebben. Volgens hem zijn de strengere normen voor de meeste ondernemers financieel 

onhaalbaar, waardoor voorlopig alles bij het oude zal blijven. De gemeente Asten benadrukt echter dat harde 

normen de enige manier zijn om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan (Gemeente Asten, 2016b, p. 30). 

 

 
Figuur 13: De geursituatie op het Astense platteland.  (Gemeente Asten, 2016b)

 

4.5.3. Beleidspraktijk 

HUIDIGE BELEIDSPRAKTIJK 

De Astense beleidspraktijk bestaat uit twee sporen. Naast het verlenen van vergunningen en het doorlopen 

van ruimtelijke procedures houdt Asten zich bezig met het oplossen van concrete knelpunten door middel 

van de omgevingsdialoog. Meulendijks: “We kampen met een flinke overschrijding van de geur- en fijnstof-

normen. Op dit moment zijn we bezig met het oplossen van knelpunten op plaatsen waar deze overschrijdin-

gen tot vervelende situaties met buren hebben geleid.” Tijdens dit proces – dat ook wel gebiedsprofilering 

wordt genoemd – hoopt Asten bovendien tot breed gedragen afspraken over haar nieuwe geurbeleid te kun-

nen komen (Gemeente Asten, 2013, p. 3). Doordat in het najaar van 2015 werd besloten tot het nemen van 

een aanhoudingsbesluit8, staat de Astense beleidspraktijk op dit moment hoofdzakelijk in het teken van dia-

looggesprekken op gebieds- en bedrijfsniveau. 

 

Inmiddels hebben er een vijftal dialoogavonden plaatsgevonden. De eerste bijeenkomst, die werd gehouden 

op 30 januari 2014, stond in het teken van een plenair debat, gericht op het inventariseren van knelpunten. 

Meulendijks: “Tijdens de eerste avond is opgehaald waar mensen tegenaanlopen en wat ze belangrijk vinden 

voor de toekomst van het buitengebied.” Omdat het voor burgers niet eenvoudig bleek de confrontatie aan te 

gaan, was er tevens de mogelijkheid om knelpunten schriftelijk door te geven. Meulendijks: “Mensen zijn 

familie van elkaar, kinderen zitten bij elkaar in de klas… klaag dan maar eens over je buurman.” Op 4 april 

                                                      
8 Een aanhoudingsbesluit houdt in dat er voor een periode van maximaal één jaar geen milieuvergunningen worden ver-

leend voor het uitbreiden of oprichten van veehouderijbedrijven. Op deze manier wordt voorkomen dat er zich ongewens-

te ontwikkelingen voordoen tijdens het opstellen van nieuwe geurnormen.  
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2014 werden de verzamelde knelpunten in detail besproken. Hiertoe werden de situaties gegroepeerd naar 

deelgebied en over een viertal gesprekstafels verdeeld. De aanwezigen kregen vervolgens de mogelijkheid om 

zich, op basis van hun gevoel, bij een van deze gesprekstafels aan te sluiten. Van Deursen: “In april vorig jaar 

is er een tweede bijeenkomst geweest. Iedereen mocht die avond een gebied kiezen waar hij of zij het meeste 

gevoel bij had. Dat was een hele goede opzet.” 

 

Naar aanleiding van de eerste twee dialoogavonden werd er, in samenspraak met de lokale afdeling van de 

ZLTO en de dorpsraad van Heusden, besloten om twee knelpunten actief op te pakken. Van Deursen: “Je 

kunt niet alles oplossen. Daarom hebben we er samen voor gekozen om twee knelgevallen verder te gaan 

verkennen.” Het gaat daarbij om een mestkuikenbedrijf op nog geen vijftig meter van de kom en een pluim-

veebedrijf in de nabijheid van enkele plattelandswoningen. In het kader van de geselecteerde knelpunten 

vinden er op dit moment gesprekken op buurtniveau plaats. Onder begeleiding van enkele externe gespreks-

leiders van het urgentieteam9 wordt er door buurtbewoners en ondernemers gezamenlijk naar oplossingen 

gezocht. Meulendijks: “Er vinden nu keukentafelgesprekken plaats. Er wordt in kleine groepen van ongeveer 

vijftien personen met de vermeende overlastveroorzakers gepraat.” Daarbij houdt de gemeente zich, met het 

oog op de objectiviteit van het proces, bewust op afstand: “Veel mensen zien ons als schuldigen van de over-

last. Wíj zijn de overheid en door óns toedoen hebben die bedrijven kunnen groeien.”  

 

In de zoektocht naar technische maatregelen werd er de afgelopen maanden regelmatig een beroep gedaan 

op gespecialiseerde bedrijven en externe kennispartijen. Van Deursen: “We hebben de Anthoniusstraat (het 

mestkuikenbedrijf, red.) als eerste opgepakt. Geur is daar het grootste probleem. Er is daarom een deskundi-

ge op het gebied van luchtwassystemen bijgehaald die vier opties heeft uitgewerkt. De ZLTO en de Wagenin-

gen Universiteit hebben deze opties doorgerekend.” Ondanks de ingeschakelde expertise zijn er vooralsnog 

geen concrete oplossingen gevonden. Uit verkennend onderzoek is gebleken dat de tot nu toe voorgestelde 

maatregelen zowel ontoereikend als bedrijfseconomisch onhaalbaar zullen zijn. André Verhoeven, bestuurslid 

van de Heusdense dorpsraad, benadrukt dat het voor burgers niet altijd even eenvoudig is deze technische en 

financiële aspecten te begrijpen. Daarom werden er naast keukentafelgesprekken bedrijfsbezoeken georga-

niseerd. Van Deursen: “Het is goed dat je burgers een keer op het bedrijf uitnodigt en laat zien wat de moge-

lijkheden zijn. We kúnnen niet alles oplossen. Als je dat verhaal goed uitlegt, is dat óók een dialoog.” Verhoe-

ven vult aan: “Je moet elkaar kunnen vinden, want een boer zit er vaak vanuit een vergunde, legale situatie. 

Alles is op orde, maar tóch geeft hij overlast. Een burger moet niet denken: ik ga het gesprek aan en haal van-

avond nog resultaat.” 

 

Door het vooralsnog uitblijven van concrete oplossingen worden de dialooggesprekken regelmatig ter dis-

cussie gesteld. Meulendijks merkt op dat dit niet alleen door burgers en boeren, maar ook door beleidsme-

                                                      
9 Tijdens het eerste Brabantberaad werd besloten tot het oprichten van het urgentieteam. Het urgentieteam bestaat onder 

andere uit deskundigen van de GGD, ZLTO en provincie. De leden van het urgentieteam ondersteunen gemeenten bij 

het faciliteren van dialoogsessies en het opstellen en uitvoeren van zogenaamde verbeterplannen. 
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dewerkers en vergunningverleners gebeurt: “We hebben een geval gehad dat uiteindelijk is mislukt. De hele 

buurt is daar op stelten gezet en vervolgens bleken er nog oude ruzies te zijn. Het is lastig om dat bij ver-

gunningverlening uit te leggen. Daar zeggen ze: ‘Mooi allemaal, die dialooggesprekken, maar wat heeft het 

nu eigenlijk opgeleverd?’” Ondanks deze kritiek benadrukken alle respondenten in de kracht van de dia-

loog te geloven. Meulendijks maakt daarbij een koppeling met de traditionele beleidspraktijk door te stellen 

dat het van groot belang is dat de communicatie tussen burger en boer, die mede als gevolg van het huidige 

vergunningstelsel zo goed als ontbreekt, wordt versterkt:  

“Mensen praten niet meer met elkaar. Adviseurs komen hier vergunningaanvragen indienen, maar de boer zelf zien 

we niet. Vervolgens ligt er iets ter inzage en komt de buurt op het gemeentehuis kijken. Spreekt daar niet de boer op 

aan, maar reageert hier met zienswijzen. We hebben het zó georganiseerd dat burger en boer niet met elkaar in ge-

sprek hoeven gaan.”  

Meulendijks ziet de huidige dialooggesprekken als een tijdelijke beleidsmaatregel. Op termijn zou de dia-

loog moeten worden verweven met de traditionele beleidspraktijk. Het is daarbij van belang dat boeren de 

werkwijze niet alleen als vergunningscriterium zien, maar oprecht bereid zijn hun plannen af te stemmen 

op de draagkracht van hun omgeving: 

“We zijn nu allemaal branden aan het blussen, maar de grootste verandering in ons beleid zou moeten zijn dat men-

sen weer met elkaar gaan praten over dat wat ze van plan zijn. Dat moet geen ‘afvinkdingetje’ zijn, zoals nu in het 

provinciale beleid. Het moet écht tussen de oren zitten. De boer zegt: ‘Ik heb toch recht op die vergunning?’ Op pa-

pier kan dat inderdaad zo zijn. Het is echter de vraag of je daar, gelet op je omgeving, ook gebruik van moet maken.” 

VERANDERINGEN BELEIDSPRAKTIJK 

Met de keuze voor het opstellen van een gebiedsprofiel voor Heusden-Zuid is de Astense beleidspraktijk 

aanzienlijk veranderd. Daar waar de gemeentelijke werkzaamheden zich tot enkele jaren geleden beperkten 

tot het verlenen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures, ligt de nadruk 

op dit moment vooral op het stimuleren en faciliteren van dialooggesprekken. Meulendijks: “Dialoogge-

sprekken waren iets wat we eerst helemaal niet deden. Nu maakt het écht onderdeel uit van ons beleid.” De 

dialooggesprekken, en het achterliggende gedachtegoed in het bijzonder, hebben bovendien het proces van 

vergunningverlening beïnvloed. Bij het beoordelen van agrarische ontwikkelingen probeert Asten niet meer 

alleen naar de wettelijke kaders te kijken, maar vooral ook rekening te houden met de daadwerkelijk impact 

op de kwaliteit van de leefomgeving. Meulendijks: “Vroeger werd er vaak gezegd: ‘Vergunningen zijn gebonden 

bestuur. Je hebt een aanvraag te vergunnen of te weigeren.’ Nu wordt er beter naar de gevolgen voor de buurt 

gekeken.” Wanneer er zich een ongewenste ontwikkeling dreigt voor te doen, betekent dit dat Asten bewust 

het gesprek aangaat met de desbetreffende ondernemer. Meulendijks: ---------------------------------------------------------------------------- 

“In zo’n geval vragen we de agrariër zijn aanvraag in te trekken. We geven dan ook aan dat we mee willen denken 

over alternatieven. Zulke gesprekken zouden we vroeger niet hebben gehad. Dan zou het gewoon een juridisch verhaal 

zijn geworden. We hadden dan gekeken of de vergunning verleend of geweigerd had moeten worden, waarna de gang 

naar de Raad van State open had gestaan.” 
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In contrast tot het “reconstructietijdperk” stelt Asten bovendien bereid te zijn van de wet- en regelgeving af 

te wijken, wanneer deze een belemmering vormt voor het verbeteren van de omgevingskwaliteit. In zo’n geval 

moet echter aantoonbaar zijn dat de voorgenomen ontwikkeling het gewenste effect zal hebben. Daarnaast 

moet de desbetreffende ondernemer over de intrinsieke motivatie beschikken voldoende draagvlak voor zijn 

initiatief te creëren. Meulendijks:  

“Als zondermeer duidelijk is dat de situatie verbetert, zijn we daartoe (het afwijken van wet- en regelgeving, red.) be-

reid. We zeggen dan: formeel kan het niet, maar als je draagvlak hebt... praat erover moet je buurt en ben er gewoon 

transparant over. Eén geval loopt nog en een ander geval is uiteindelijk ook vergund. Het college heeft van tevoren de 

bereidheid uitgesproken om daarin mee te gaan.” 

Ondanks de Astense ambities blijkt het maken van integrale afwegingen niet altijd even eenvoudig. Volgens 

Meulendijks ligt dit niet zozeer aan de kennis en kunde van vergunningverleners, maar vooral aan denk- en 

werkwijze van bedrijfsadviseurs: “Vergunningverleners zijn prima in staat om dat (het maken van integrale 

afwegingen, red.) te doen. Eerst was dat echter niet hun rol. Toen werd er gezegd: we moeten gewoon een be-

sluit nemen, we zitten met termijnen.” Doordat veehouders – op aanraden van hun adviseurs – nog steeds de 

neiging hebben om “normopvullend” te werk te gaan, komt de ruimte die Asten met de dialooggesprekken 

probeert te creëren regelmatig onder druk te staan. Meulendijks benadrukt dat het bovendien voorkomt dat 

burgers onevenredig hoge eisen stellen, waardoor ondernemers gedemotiveerd raken iets met feedback van 

hun omgeving te doen. De dagelijkse beleidspraktijk is hierdoor hoofdzakelijk een juridisch spel tussen over-

heid, burger en boer gebleven.  
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4.6. Innovatie in Sint Anthonis 
 

4.6.1. Situatieschets 

De gemeente Sint Anthonis is gesitueerd in de regio Noordoost Brabant en maakt onderdeel uit van het Land 

van Cuijk. De gemeente bestaat naast het gelijknamige dorp Sint Anthonis uit de kernen Wanroij, Oploo, 

Ledeacker, Landhorst, Stevensbeek en Westerbeek. Verder behoort ook het buurtschap Rijkevoort-De Wal-

sert tot de gemeente. Met 11.584 inwoners is Sint Anthonis een van de kleinere gemeenten van Nederland 

(CBS, 2014). Zoals de slogan “10.000 bunder landelijk schoon” al verraadt, beschikt Sint Anthonis desalniet-

temin over een groot buitengebied. Dit buitengebied wordt voor een belangrijk deel gekenmerkt door in-

tensief landbouwkundig gebruik. Illustratief hiervoor is het feit dat de gemeente over de op een na grootste 

varkensstapel van Nederland beschikt (CBS, 2015a). Uit onderzoek is bovendien gebleken dat de land- en 

tuinbouw van onmiskenbaar belang is voor de lokale werkgelegenheid. Indirect zou de sector verantwoorde-

lijk zijn voor zo’n 80 procent van het totaal aantal banen (Jansen, Meijs, & Vloet, 2016, p. 20). ------------------------- 

 

Algemeen 

Bevolkingsomvang 11.584 

Oppervlakte (km2) Totaal: 100   Landbouw: 73  Natuur: 17 

Agrarische sector 

Aantal agrarische bedrijven 364 

Omvang veestapel 1.632.159 

Veestapel per km2 16.361 

 

Overzicht 5: Kerncijfers gemeente Sint Anthonis. Op basis van het CBS (2014, 2015a).

 

4.6.2. Beleidsdiscours 

HUIDIGE BELEIDSDISCOURS 

In het voorjaar van 2014 heeft de gemeente Sint Anthonis een nieuwe structuurvisie voor haar buitengebied 

vastgesteld. Met deze structuurvisie wil de gemeente ruimte bieden aan een diversiteit aan plattelandsfuncties. 

Het uitgangspunt is dat activiteiten als wonen, werken en recreëren met elkaar in verbinding worden gebracht, 

zodat ze elkaar kunnen versterken. Sint Anthonis plaatst met haar structuurvisie een kwalitatieve stip aan de 
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horizon. De gemeente nodigt haar ondernemers nadrukkelijk uit om hier met eigen initiatieven invulling aan 

te geven (Gemeente Sint Anthonis, 2014, par. 1.1). Daarbij dient rekening te worden gehouden met de karak-

teristiek van het landschap en bestaand functioneel gebruik. Sint Anthonis onderkent dat bestaande beleids-

kaders een belemmering kunnen vormen voor innovatie. Vanuit dit perspectief is de gemeente bereid maat-

werk te bieden aan ondernemers die een bijdrage leveren aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van 

het buitengebied (Gemeente Sint Anthonis, 2014, par. 1.2). 

 

In haar structuurvisie onderschrijft Sint Anthonis de noodzaak om tot een zorgvuldigere veehouderij te ko-

men. De gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het transitieproces waar 

de sector voor staat. Daarbij wil zij zich onderscheiden door in te zetten op “duurzame en veilige voedselpro-

ductie in een kwalitatief hoogwaardig buitengebied” (Gemeente Sint Anthonis, 2014, par. 1.2). Het is de be-

doeling dat er ruimte wordt geboden aan vernieuwende agrarische bedrijfsconcepten, terwijl niet-duurzame 

ontwikkelingen worden geblokkeerd. Angelique Hermens, programmamanager voor het buitengebied, zegt 

hierover het volgende: “We hebben in Sint Anthonis vrij veel grote veehouderijen. Wanneer een bedrijf wil 

uitbreiden, bekijken we of er voldoende geïnvesteerd wordt in het beperken van overlast of het zetten van 

innovatieve stappen.” Sint Anthonis is bovendien van mening dat iedere bedrijfsontwikkeling vooraf dient te 

worden gegaan door een zorgvuldige dialoog: “De afgelopen jaren is het vertrouwen tussen burger en boer 

onder grote druk komen te staan. Daarom vinden wij het van belang dat de omgeving nadrukkelijk wordt be-

trokken bij bedrijfsontwikkelingen” (Gemeente Sint Anthonis, 2014, par. 1.4).---------------------------------------------------------- 

 

De gemeente Sint Anthonis heeft haar platteland onderverdeeld in zes deelgebieden, waarvan de benamingen 

variëren van “Agrarisch Hart” tot “Markante Atmosfeer”. Ieder deelgebied wordt gekenmerkt door een unieke 

combinatie van landschappelijke elementen en bestaand functioneel gebruik. Op basis van deze eigenschap-

pen heeft Sint Anthonis voor ieder deelgebied aangegeven welke ontwikkelingen er gewenst en ongewenst zijn 

(Gemeente Sint Anthonis, 2014, par. 2.2). Voor de veehouderij ziet de gemeente vooral mogelijkheden in de 

buurt van Landhorst. Hermens: “Van een van de deelgebieden – richting Boekel – zeggen we: als zich ontwik-

kelingen voordoen, willen we ze hier de ruimte geven. Wanneer er innovatieve stappen worden gezet, is dít 

het gebied waar het moet gebeuren.” Sint Anthonis ziet daarnaast mogelijkheden ten noordoosten van het 

buurtschap Rijkevoort-De Walsert. In de overige deelgebieden ligt het accent echter op het verweven van land-

bouw, toerisme en recreatie (Gemeente Sint Anthonis, 2014, par. 2.2). 

VERANDERINGEN BELEIDSDISCOURS  

In tegenstelling tot veel van haar collega-gemeenten heeft Sint Anthonis de veehouderij nooit op voorhand 

van ontwikkelruimte voorzien. Illustratief hiervoor is het feit dat Sint Anthonis reeds tijdens de reconstructie 

strak begrensde bouwblokken hanteerde. Hermens: “Wij hebben nooit zomaar ontwikkelruimte geboden. 

Vroeger werden er in bestemmingsplannen vaak ruime bouwblokken opgenomen. Er kwam dan zomaar tien 

procent ontwikkelruimte bij. Wij hebben daar tijdens de reconstructie al vanaf gezien: we zagen dat dat veel 

te groot zou worden.” In het voorjaar van 2010 werd bovendien de beleidsnotitie Duurzame Ontwikkelings-

ruimte vastgesteld. Hiermee beschikte Sint Anthonis als een van de eerste gemeenten over een integrale duur-

zaamheidsmaatlat voor het beoordelen van veehouderijontwikkelingen. Vooruitlopend op het huidige pro-
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vinciale beleid, en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij in het bijzonder, werd daarbij het volgende 

uitgangspunt gehanteerd: groeien mag, mits duurzaam. Hermens: “In 2010 hebben we beleid ontwikkeld 

voor melkveehouderijen die wilde uitbreiden. We hebben toen gezegd: dat kan, maar je moet wel bereid zijn 

extra duurzaamheidsstappen te zetten.” In overeenstemming met de huidige structuurvisie moest de beleids-

notitie bovendien ruimte bieden voor innovatie. Zo was het mogelijk een proefstalstatus aan te vragen voor 

het toepassen van nog niet erkende stalsystemen (Gemeente Sint Anthonis, 2010, par. 9.1). ------------------------------- 

 

4.6.3. Beleidspraktijk 

HUIDIGE BELEIDSPRAKTIJK 

Het platteland van Sint Anthonis valt onder het regime van één integraal bestemmingsplan, dat in de zomer 

van 2013 werd vastgesteld. Dit buitengebiedplan heeft een consoliderend, maar toekomstgericht karakter. 

Het plan gaat in beginsel uit van het voorzetten van reeds bestaande functies en biedt op voorhand weinig 

tot geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt in het bijzonder voor de agrarische sector. Hermens: 

“Wij hebben een heel strak bestemmingsplan. Het is niet altijd strak om de stal, maar het zijn beperkte bouw-

blokken. In die zin, als je het over de agrarische sector hebt, zijn er (op voorhand, red.) niet zoveel mogelijk-

heden.” Het is de bedoeling dat er voor iedere ontwikkeling een aparte bestemmingsplanprocedure wordt 

doorlopen. In principe kunnen alle initiatieven die aansluiten bij de gebiedsspecifieke doelen uit de struc-

tuurvisie op medewerking rekenen. Vanuit dit perspectief vormt niet het bestemmingsplan, maar de buiten-

gebiedsvisie het belangrijkste vertrekpunt voor het beoordelen van nieuwe agrarische ontwikkelingen. Door-

dat de structuurvisie enkel beleid op hoofdlijnen bevat, heeft Sint Anthonis relatief veel ruimte voor het 

leveren van maatwerk en het voeren van regie (Gemeente Sint Anthonis, 2014).- 

 

Hoewel de structuurvisie een belangrijke rol speelt binnen het Sint Anthonisse plattelandsbeleid kunnen er 

geen rechten aan worden ontleend. De structuurvisie geeft enkel een indicatie van hetgeen een initiatiefne-

mer van de gemeente kan en mag verwachten (Gemeente Sint Anthonis, 2014). Om teleurstelling en verwar-

ring te voorkomen, adviseert Sint Anthonis haar ondernemers om hun plannen reeds in een vroeg stadium 

te laten “beoordelen” middels een zogenaamde QuickScan. Een QuickScan bestaat uit drie onderdelen: een 

verkennend gesprek tussen ondernemer en ambtelijke “casemanager”, een multidisciplinaire toets en een be-

oordeling door het college van burgemeester en wethouders. Hermens: 

“Wanneer een initiatief niet zondermeer binnen het bestemmingsplan past, is het de vraag of wij medewerking willen 

verlenen. Om dat te kunnen beoordelen hebben wij het QuickScan-systeem ingevoerd. Er vindt dan een gesprek met 

de initiatiefnemer plaats over de bedoeling van de aanvraag. Het initiatief wordt daarna intern uitgezet en op aller-

lei thema’s bekeken. Ook het gemeentebestuur doet haar zegje.” 

Met behulp van het Quickscan-systeem bepaalt Sint Anthonis in hoeverre een initiatief aansluit op de ge-

meentelijke ambities en de buitengebiedsvisie in het bijzonder. Daarbij wordt een ondernemer gewezen op 

mogelijke barrières en eventuele aanvullende voorwaarden.  
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Wanneer de gemeente geen principiële bezwaren heeft, kan een initiatiefnemer besluiten tot het verder 

uitwerken van zijn plannen. Vervolgens zal er, in overleg met de ambtelijke “casemanager”, een bestemmings-

planprocedure worden opgestart. De QuickScan-methodiek en de noodzaak tot het doorlopen van een se-

parate juridisch-planologische procedure biedt kansen om de uiteindelijke invulling van een initiatief te be-

invloeden. Door het gesprek met de ondernemer aan te gaan, kan worden aangestuurd op verduurzaming 

en/of innovatie. In de huidige beleidspraktijk worden zulke gesprekken echter nauwelijks gevoerd. Belang-

rijkste reden hiervoor is het ontbreken van voldoende ambtelijke capaciteit. Hermens: “Ik denk dat ambte-

lijke capaciteit bij iedere kleine gemeente een probleem vormt. Je moet met weinig mensen je werk doen, 

terwijl je op dit onderdeel (de veehouderijtransitie, red.) eigenlijk een paar mensen moet hebben die alles 

kunnen volgen.” Daarnaast vormt de traditionele denk- en werkwijze van ambtenaren en vergunningverle-

ners een barrière: 

“Ambtenaren op uitvoering zijn gewend om een checklist te hebben en af te vinken of iets voldoet ja of nee. Wat 

meer en meer verwacht wordt, ook van vergunningverleners, is om het gesprek met de initiatiefnemer aan te gaan. 

Dat zit niet bij iedereen standaard in de genen.”  

Ondanks bovenstaande belemmeringen probeert Sint Anthonis actief mee te denken met welwillende on-

dernemers. Hermens benadrukt dat Sint Anthonis bereid is om van de bestaande wet- en regelgeving af te 

wijken, wanneer deze de realisatie van een bijzonder initiatief in de weg staat: “Als iets niet binnen de ka-

ders past, dan kan het in principe niet. Tenzij een ondernemer hele mooie duurzame stappen zet, natuur-

lijk. Zijn wij daarvan overtuigd? Dan proberen we ruimte te creëren.” Emile Cornelissen, varkenshouder in 

de gemeente Sint Anthonis, onderschrijft dit beeld. Samen met zijn broer heeft hij de afgelopen jaren gewerkt 

aan een innovatieve varkensstal, gericht op het verbeteren van het dierenwelzijn, het minimaliseren van de 

milieu-output en het beperken van geurhinder (zie figuur 14). Cornelissen omschrijft zijn plan, dat de naam 

Pig Plaza draagt, als volgt:  

“Met ons concept willen we dat retailers het verhaal van ons varken gaan vertellen. Het is een varken dat een lange 

staart, stro in zijn hok en geen antibiotica heeft gehad. We gaan het dier volgen van het zaadje tot het karbonaadje. 

Als je dadelijk bij het bakje vlees staat en je scant de barcode, dan kijk je bij ons in de stal.”  

De gemeente Sint Anthonis heeft vanaf het eerste moment veel vertrouwen in Pig Plaza gehad. Het initia-

tief werd dan ook met veel enthousiasme opgepakt door de betrokken ambtenaren en bestuurders. Corne-

lissen prijst daarbij in het bijzonder de rol van voormalig wethouder Jeroen Willems: “Tijdens ons tweede 

gesprek zei een van de vergunningverleners: ‘Wacht eens even, we moeten aan een heleboel regelgeving 

voldoen.’ ‘Nou,’ zei Jeroen, ‘dat laten we even helemaal los. Kijk eerst maar eens waar we dit neer kunnen 

zetten.’” Ondanks deze positieve, open benadering is vorig jaar duidelijk geworden dat Cornelissen zijn ini-

tiatief niet in het Brabantse Sint Anthonis, maar het Limburgse Venray zal realiseren. Door het provinciale 

bouwblokmaximum van 1,5 hectare bleek het namelijk onmogelijk een geschikte vestigingslocatie te vinden. 

Hermens: “Het ging om ronde stallen voor varkens, die met hun groep hun hele leven bij elkaar blijven. Dat 

vergt een bepaalde oppervlakte. Gezien de ontwikkelingen hier in Brabant, konden wij die niet bieden.”  
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Figuur 14: De geursituatie op het Astense platteland. (Cornelissen, pers. comm., 2015)

 

Inmiddels is het mogelijk om van de Verordening ruimte af te wijken, wanneer deze de realisatie van een in-

novatief bedrijfsconcept in de weg staat. Hiervoor werd het Panel Zorgvuldige Veehouderij opgericht, dat op 

verzoek van gemeenten beoordeeld of een ontwikkeling innovatief genoeg is. Erik Geene, eigenaar van een 

akkerbouw- en vleesvarkensbedrijf in de gemeente Sint Anthonis, was de eerste veehouder die met dit panel 

in aanraking kwam. Omdat zijn plannen voor een nieuwe vleesvarkensstal niet binnen het bouwblokmaxi-

mum van 1,5 hectare paste, ontwikkelde hij een innovatief bedrijfsconcept gericht op het toepassen van ge-

combineerde luchtwassers en het fermenteren (“voorverteren”) van veevoer. Geene:  

“Tijdens het fermenteren wordt er melkzuur geproduceerd en dat is gezond voor het darmstelsel van het varken. Als 

varkenshouderij liggen we behoorlijk onder vuur vanwege het antibioticagebruik. Met fermenteren zouden we een he-

le stap kunnen zetten.” 

Ondanks de goede bedoelingen besloot het Panel Zorgvuldige Veehouderij dat de plannen van Geene niet 

innovatief genoeg waren. Geene: “Fermenteren an sich is niets nieuws. Heel veel levensmiddelen worden 

gefermenteerd. De afgelopen jaren zijn ook varkenshouders ermee aan de slag gegaan. Innovatief is wat dat 

betreft al snel niet meer innovatief...” Als gevolg hiervan heeft de Sint Anthonisse ondernemer ervoor ge-

kozen een bestaande veehouderij over te nemen, zonder in een duurzamere bedrijfsvoering te investeren. 

Vanuit dit perspectief pleit Cornelissen voor meer ruimte om maatwerk te leveren. “Het huidige beleid 

houdt eigenlijk alle innovaties tegen, want we bouwen zo efficiënt mogelijk op die 1,5 hectare. Je krijgt dus 

allemaal dezelfde stalletjes, zodat er zoveel mogelijk dieren gehouden kunnen worden.” 

VERANDERINGEN BELEIDSPRAKTIJK 

De gemeente Sint Anthonis heeft haar veehouders nooit zondermeer van ontwikkelruimte voorzien. Dit 

blijkt niet alleen uit de beperkte bouwblokken die zij als sinds de reconstructie hanteert, maar tevens uit haar 

strenge geurbeleid. Vooruitlopend op de huidige provinciale regelgeving besloot Sint Anthonis reeds in 

2008 tot het tot het toepassen van cumulatieve toetsing. Dit betekent dat er tijdens het proces van vergun-

ningverlening niet alleen naar individuele emissies wordt gekeken, maar eveneens nadrukkelijk rekening 
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wordt gehouden met de totale geurbelasting in een gebied. Volgens Hermens heeft dit ervoor gezorgd dat 

bedrijven op relatief goede plekken zijn doorontwikkeld en geurhinder tot een minimum beperkt is geble-

ven: “Omdat wij in ons geurbeleid van 2008 cumulatie al hebben meegenomen, zijn de meeste bedrijven 

op goede plekken doorontwikkeld. Nu zie je dat cumulatie ook in de Verordening ruimte is opgenomen. 

Het is dus écht een succesfactor geweest.”  

 

Door op voorhand nauwelijks planologische ruimte weg te geven, heeft de gemeente Sint Anthonis altijd 

een sterke regie over de ontwikkeling van de veehouderij kunnen voeren. Reeds sinds de reconstructie pro-

beert Sint Anthonis haar ondernemers te stimuleren in duurzamere en diervriendelijkere productiemetho-

den te investeren. Op deze manier zijn ook de plannen voor Pig Plaza ontstaan. Cornelissen: “In 2008 wilde 

we ons bouwblok vergroten om een nieuwe stal te kunnen bouwen. De gemeente zei toen: ‘Je zult innova-

tiever en duurzamer moeten gaan produceren. Wij werken niet mee als je niet anders gaat denken.’” Uit de 

vorige paragraaf werd duidelijk dat zulke gesprekken steeds minder vaak worden gevoerd. Volgens Hermens 

heeft dit niet alleen te maken met de beperkte ambtelijke capaciteit, maar tevens met het ontbreken van be-

stuurlijk draagvlak:  

 

“Als ambtenaar ben je sterk afhankelijk van de manier waarop bestuurders hierin staan. Ambtelijk kunnen we 

alleen toetsen aan wet- en regelgeving, maar we hebben een periode gehad waarin bestuurders bewust het gesprek 

met de agrariër aangingen van: ‘Je dient nu een bouwplan in voor drie nieuwe stallen, maar welke slag maak je 

eigenlijk voor de toekomst?’” 
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4.7. Provinciaal beleid Limburg 

Reeds in 2010 ondertekenden de provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) de 

Verklaring van Roermond. In deze verklaring, die bekend staat als de Innovatieagenda Duurzame Veehou-

derij, werd de ambitie geformuleerd om met behulp van diverse beleidsmaatregelen tot een duurzame(re) 

veehouderij te komen (Provincie Limburg, 2010, p. 4). Het uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen op 

een toekomstbestendige manier worden gerealiseerd. Evenwichtige afwegingen tussen economische en 

maatschappelijke waarden zijn hierbij van onmiskenbaar belang. De provincie Limburg is van mening dat er 

een balans moet worden gevonden tussen het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het versterken van de 

agrarische sector. Het verkrijgen van ontwikkelruimte dient in dit verband – in overeenstemming met de 

Brabantse ambities – gepaard te gaan met het realiseren van kwaliteitswinst op het gebied van mens, dier en 

milieu. Hoewel Brabant en Limburg eensgezind zijn over de gewenste richting verschillen zij in hun aanpak 

(Van Os et al., 2013, p. 72). 

 

Het veehouderijbeleid van de provincie Limburg is verankerd in de Omgevingsverordening Limburg 2014. 

Dit beleidsdocument, dat is gebaseerd op de uitgangspunten van het provinciaal omgevingsplan, heeft dezelf-

de juridische status als de Brabantse Verordening ruimte. De omgevingsverordening stelt met andere woor-

den voorwaarden aan de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen. In tegenstelling tot de Verorde-

ning ruimte bevat de Omgevingsverordening Limburg slechts vier regels voor de intensieve veehouderij. Deze 

regels behelzen in de praktijk niets anders dan een voortzetting van het voormalige reconstructiebeleid. Met 

behulp van artikel 2.11 wil Limburg voorkomen dat gemeenten de integrale zonering, en bijbehorende moge-

lijkheden en beperkingen, in de toekomst zullen laten vallen (Provincie Limburg, 2014b). Hoewel Limburg ge-

meenten niet met maximale bouwblokgroottes confronteert, hanteert de provincie wel enkele voorwaarden 

op het gebied bouwvlakvergroting en nieuwvestiging. Deze regels zijn opgenomen in het onderstaande over-

zicht. 

 

Artikel 2.11 – intensieve veehouderij 

1. Een ruimtelijk plan voorziet niet in de nieuwvestiging van intensieve veehouderij buiten een op de 
kaarten behorende bij deze verordening als ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij aangewezen 
gebied.  

2. Een ruimtelijk plan voorziet niet in de vergroting van een bouwvlak van intensieve veehouderij binnen 
een op de kaarten behorende bij deze verordening als extensiveringsgebied aangewezen gebied. 

3. Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op incidentele nieuwvestiging van intensieve 
veehouderij die per saldo leidt tot een kwalitatieve verbetering van het leefklimaat. Voorwaarde is dat er 
sprake is van een duurzame vestigingslocatie en er een koppeling is met de beëindig van vergelijkbare 
activiteiten elders. Deze uitzondering geldt niet binnen de Goudgroene Natuurzone en binnen 
extensiveringsgebieden intensieve veehouderij. 

Box 2: Artikel 2.11 van de Omgevingsverordening Limburg (2014b), geldend op 13-05-16. 
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4.8. Vonken in Nederweert 
 

4.8.1. Situatieschets 

De gemeente Nederweert is gelegen in de regio Midden-Limburg en bestaat naast het gelijknamige dorp 

Nederweert uit de kernen Ospel, Ospeldijk, Nederweert-Eind en Leveroy. Met 16.751 inwoners is de bevol-

kingsomvang van Nederweert vergelijkbaar met die van haar buurgemeenten Someren en Asten. Bovendien 

beschikt ook Nederweert over een uitgestrekt en gevarieerd buitengebied. Dit buitengebied wordt naast in-

tensief landbouwkundig gebruik gekenmerkt door de aanwezigheid van drie grote natuurgebieden: Nationaal 

Park De Groote Peel, het Weerterbos en het vennengebied Sarsven en de Banen. Uit cijfers van het CBS 

(2015a) blijkt dat er in Nederweert zo’n 262 land- en tuinbouwbedrijven zijn gevestigd. Het gaat daarbij om 

ongeveer 200 veehouderijen. Indirect zou de agrarische sector verantwoordelijk zijn voor 28 procent van de 

lokale werkgelegenheid. In recent onderzoek van de HAS Hogeschool wordt de land- en tuinbouw dan ook 

omschreven als de “motor” van de Nederweerter economie (Koenders, Jansen, & La Vergé, 2014, p. 14). 

Keerzijde van deze medaille is dat de agrarische sector, en de intensieve veehouderij in het bijzonder, van ne-

gatieve invloed is op de kwaliteit van de leefomgeving. Zo kampt Nederweert met geurhinder en een over-

schrijding van de fijnstofnormen. 

 

Algemeen 

Bevolkingsomvang 16.756 

Oppervlakte (km2) Totaal: 102   Landbouw: 74  Natuur: 17 

Agrarische sector 

Aantal agrarische bedrijven 262 

Omvang veestapel 3.565.886 

Veestapel per km2 35.035 

 
Overzicht 6: Kerncijfers gemeente Nederweert. Op basis van het CBS (2014, 2015a).
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4.8.2. Beleidsdiscours 

HUIDIGE BELEIDSDISCOURS 

In de zomer van 2013 introduceerde de gemeente Nederweert het beleidsprogramma Buitengebied in Balans 

(BIB). Onder het motto “Samen groots, samen doen!” werken burgers, ondernemers en maatschappelijke or-

ganisaties aan een kwalitatief hoogwaardig buitengebied met een goed woon-, werk- en leefklimaat (Gemeente 

Nederweert, 2014, p. 4). Buitengebied in Balans biedt een integrale aanpak voor de complexe uitdagingen 

waar het Nederweerter platteland voor staat. Het gaat daarbij in het bijzonder om het verduurzamen van de 

(intensieve) veehouderij en het herstellen van het vertrouwen tussen burger en boer. Kempkens: “Het pro-

gramma Buitengebied in Balans is op verzoek van de gemeenteraad in het leven geroepen. Er was behoefte 

om koppelingen te kunnen leggen tussen de verschillende beleidsonderwerpen die bij agrarische bedrijven 

spelen, zoals milieu, ruimtelijke ordening en toerisme.” Buitengebied in Balans bestaat uit twee sporen. Al-

lereerst werkt een onafhankelijke werkroep – de Raad van Inspiratie genaamd – aan een breed gedragen visie 

op de toekomst van het platteland. Daarnaast wordt er in de vorm van zogenaamde proeftuinen geëxperi-

menteerd met het faciliteren van concrete, duurzame initiatieven. Het gaat daarbij niet alleen om de plannen 

van agrariërs, maar eveneens om de ideeën van burgers en maatschappelijke organisaties.  

 

De proeftuinaanpak werd opgestart vanwege drie concrete redenen. Kort samengevat moet de benadering 

een oplossing bieden voor het vastlopen van vernieuwings- en innovatietrajecten in het buitengebied. Kemp-

kens: “We willen ondernemers de kans geven om innovatie toe te passen. Waar we tegenaanlopen, is dat nieu-

we technieken vaak niet binnen de wet- en regelgeving passen.” Buitengebied in Balans en de proeftuinaanpak 

in het bijzonder zijn gebaseerd op het gedachtegoed van “Niet vinken, maar vonken”, een intergemeentelijk 

beleidsprogramma dat, in samenwerking met de LLTB en de provincie Limburg, werd opgestart naar aanlei-

ding van de Verklaring van Roermond. “Niet vinken, maar vonken” betreft een nieuwe werkwijze om tot een 

zorgvuldigere veehouderij te komen: niet langer lijstjes willen afvinken, maar kijken waar kansen liggen. Hans 

Corsten, secretaris van het gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal, vat de aanpak als volgt samen: 

“‘Niet vinken, maar vonken” betekent op andere manier naar initiatieven kijken. Niet enkel de regeltjes afvinken, 

maar vooral beoordelen hoe interessant een plan is. Als een initiatief een bijdrage levert aan de verduurzaming van 

de veehouderij, maar niet binnen de wettelijke kaders past, dan zal de overheid eraan moeten werken de plannen 

tóch te realiseren.” 

Binnen proeftuinaanpak komt de verantwoordelijkheid voor de veehouderijtransitie nadrukkelijk bij de boer te 

liggen. Ondernemers moeten, alvorens ze bij de gemeente aankloppen, zélf aan de slag om draagvlak voor hun 

plannen te creëren. Corsten: “De ondernemer speelt een cruciale rol. Hij moet de intrinsieke motivatie hebben 

om draagvlak voor zijn initiatief te genereren. Daar ligt de crux.” Van agrariërs wordt met andere woorden ver-

wacht dat zij hun ontwikkelruimte verdienen door in dialoog te gaan met hun omgeving. De achterliggende 

gedachte is dat door begrip voor elkaars standpunten, ruimte ontstaat voor innovatie. Kempkens: “Dialoog en 

communicatie zijn hier de toverwoorden. Mensen die met elkaar praten, krijgen oplossingen verwezenlijkt. Als 

mensen ‘de stekels opzetten’, leidt dat alleen tot frustratie.” 
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VERANDERINGEN BELEIDSDISCOURS 

Met de proeftuinaanpak zet Nederweert in op een duidelijke breuk met het verleden. In contrast tot het 

“reconstructietijdperk” wordt ontwikkelruimte niet meer gezien als een onaantastbaar recht, maar als een 

productiemiddel dat verdiend moet worden. Nederweert is van mening dat de veehouderij enkel toe-

komstperspectief heeft, wanneer ze zélf de verantwoordelijkheid neemt om te verduurzamen. Een passieve 

houding tijdens het vergunningverleningstraject is niet meer van deze tijd. Kempens: “Ondernemers zijn 

gewend dat de gemeente het voor hen regelt, maar dat gaat niet meer… We willen dat het initiatief vanuit 

de samenleving komt. De gemeente wil faciliteren, ondersteunen, verbinden, contacten leggen…” Zoals eer-

der duidelijk werd, vraagt de proeftuinaanpak ook om een andere houding van de overheid. Bij het beoor-

delen van initiatieven moet niet het wettelijke kader, maar de maatschappelijke meerwaarde centraal staan. 

Corsten: “De overheid moet durven loslaten en niet zeggen: ‘Het moet zo breed, zo lang, zo hoog, die kleur...’ 

Als de omgeving het ermee eens is, wie ben je dan als gemeente om te zeggen: het kan niet.” ------------------------------ 

 

 
Figuur 15: Het gedachtegoed van de proeftuinaanpak verbeeld. Op basis van Schakelteam BiB (2015).

 

4.8.3. Beleidspraktijk 

HUIDIGE BELEIDSPRAKTIJK 

In het voorjaar van 2016 telde de gemeente Nederweert een kleine dertig proeftuinen (Van der Most, 

2016). Een speciaal schakelteam, dat uit medewerkers van de gemeente Nederweert, het gebiedsbureau 

Weert-Nederweert-Leudal en de provincie Limburg bestaat, bepaalt welke initiatieven er voor deze status in 

aanmerking komen en hoe de proeftuinen het beste kunnen worden ingestoken. Dit gebeurt in samenspraak 

met de afdeling vergunningverlening en de verantwoordelijk wethouder, Hans Houtman. Kempkens: “Op 

het moment dat er een plan komt waarvoor moet worden afgeweken van de wet- en regelgeving, betrekken 

we daar allereerst onze vergunningverlener bij. Heel vaak vindt dat eerste gesprek ook met onze wethouder 

plaats.” De gemeente Nederweert benadrukt dat er, gelet op de experimentele status waarin de proeftuin-

aanpak zich bevindt, wordt afgezien van actieve werving. In de meeste gevallen komt het eerste contact tot 

stand op initiatief van de ondernemer. Kempkens: “Onze werkwijze op dit moment is dat ondernemers con-

tact zoeken met Hans Corsten van het gebiedsbureau. Hij is veel buiten, netwerkt en is oud-ondernemer. 

Mensen weten dat Hans in het schakelteam zit en zoeken hem op.” 
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In overeenstemming met het gedachtegoed van “Niet vinken, maar vonken” wordt er voor het beoordelen 

van potentiële proeftuinen geen strak beoordelingsschema gebruikt. Dit geeft de leden van het schakelteam 

de ruimte om kwalitatieve afwegingen te maken. Kempkens: “Je moet een soort van 'aha erlebnis' hebben. 

Het moment waarop je denkt: 'Hier kunnen we iets mee, dit is de moeite waard om te onderzoeken!’” 

Corsten benadrukt dat daarbij niet alleen naar de inhoud van een plan, maar ook naar de intrinsieke motiva-

tie van de ondernemer wordt gekeken: “De boer moet een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van 

de veehouderij. Op het moment dat het een trucje is om een vergunning te krijgen, moet je als gemeente 

zeggen: dit gaan we niet doen.” Ondanks de keuze voor een kwalitatieve beoordelingssystematiek dient ie-

der initiatief aan één harde voorwaarde te voldoen: er moet een bijdrage worden geleverd aan het beperken 

van de milieubelasting. Kempkens: “We zitten met een te hoge achtergrondconcentratie aan fijnstof en een 

te hoge geurbelasting. Dát moet omlaag.” 

 

Het verwerven van de proeftuinstatus biedt geen garantie voor succes: voor het verkrijgen van experimen-

teer- en ontwikkelruimte is een ondernemer sterk afhankelijk van zijn omgeving. Ontbreekt het aan vol-

doende draagvlak? Dan is de kans groot dat een plan zal worden afgeschoten door de Raad van State. 

Kempkens: “Je kunt als gemeente buiten de wet- en regelgeving om een vergunning verlenen… Echter, op 

het moment dat die vergunning wordt aangevochten, zal de rechter tóch gaan toetsen. We weten dat een 

rechter niet ‘vonkt’ maar ‘vinkt’.” Om juridische procedures te voorkomen, worden ondernemers al in een 

vroeg stadium op het dialoogspoor gezet. Door de slechte verhouding tussen burger en boer en de gebrek-

kige communicatieve vaardigheden van agrariërs vormt de dialoog echter een weerbarstig proces. Kemp-

kens: “Er speelt héél erg veel. Mensen zitten soms huilend aan tafel. Ik ken een buurt waar écht een twee-

spalt is ontstaan. Vroeger was het samen, nu is het groep A en groep B.” Om ervoor te zorgen er geen 

sociale ontwrichting, maar begrip voor elkaars situatie ontstaat, worden de dialooggesprekken intensief be-

geleid. Dit gebeurt in de meeste gevallen door een of meerdere onafhankelijke mediators. 

 

Tekenend voor de proeftuinaanpak is het verhaal van Victoire en Johan Salimans: twee enthousiaste on-

dernemers met een legpluimvee- en vleesvarkensbedrijf in Nederweert. Zo’n vier jaar geleden zijn Johan en 

Victorie op zoek gegaan naar een innovatieve methode om mest te kunnen verwerken. Naar eigen inzicht 

besloten de ondernemers om verschillende technieken met elkaar te combineren, variërend van een simpele 

mestscheider tot een hydraulische zeefbandpers. Het zelfbedachte systeem helpt de familie Salimans niet al-

leen om aan de mestverwerkingsplicht te voldoen, maar draagt tevens bij het aan verminderen van de geur-

belasting. Voor de gemeente Nederweert was het echter onmogelijk de innovatie te vergunnen. Daarom werd 

het initiatief als proeftuin opgepakt. Op dit moment beschikt de familie Salimans over een gedoogvergun-

ning. De ondernemers hebben een jaar de tijd om de werking van hun systeem te bewijzen en hier draagvlak 

voor te creëren. Desondanks maakt de familie Salimans zich grote zorgen: 

 “Buitengebied in Balans gaat over communicatie tussen burger en boer. Ik had zoiets van: met Pasen nodigen we de 

hele buurt uit en ga ik vertellen over ons geweldige mestverwerkingssysteem. Maar ik ben heel bang dat mensen er dan 

een negatieve draai aan geven. Dat de reukorganen van mijn buren extra gaan werken.”  
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Wanneer het initiatief de eindstreep niet haalt, heeft dit grote financiële consequenties. Salimans: “Dit is 

bepalend voor ons. Als dit mislukt, dan denk ik dat je hier een bordje “Te Koop” in de tuin kan zetten. Als 

dit met mijn goodwill gaat mislukken, dan ben ik helemaal de pineut.” Vanuit dit perspectief ziet de fami-

lie Salimans Buitengebied in Balans niet als dé oplossing, maar als een kleine stap in de goede richting. ---- 

 

 

Leudal: vonken in de dop 

In navolging van de gemeente Nederweert experimenteert ook Leudal met “Niet vinken, maar Vonken”. Es-

ther Puts, senior medewerkster buitengebied, legt uit waarom: “We willen breken met het verleden: voldoen-

de aandacht hebben voor de omgeving, maar ook voor de belangen van de veehouder.” Het afgelopen jaar 

heeft Leudal ongeveer zes ondernemers op het dialoogspoor gezet. Dit gebeurde in alle gevallen naar aanlei-

ding van een concreet uitbreidingsplan. Hoewel de aanpak nog niet tot concrete resultaten heeft geleid, be-

nadrukt Puts in de kracht van de dialoog te geloven: “Door met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, oog 

te hebben voor wat de ander belangrijk vindt, kom je al een heel eind. Maar voorlopig blijft het zoeken.”  

 

Leudal hoopt dat met “Niet vinken, maar vonken” een bijdrage kan worden geleverd aan de transitie naar 

een zorgvuldigere veehouderij. De aanpak vereist echter een cultuuromslag in denken en doen. Dat geldt 

niet alleen voor ambtenaren en bestuurders, maar ook voor ondernemers en hun adviseurs: “De agrarische 

sector moet zélf de verantwoordelijkheid nemen. Nu wordt er vaak nog als volgt geredeneerd: ‘Ik breng een 

luchtwasser aan, waardoor mijn emissie afneemt. De ruimte die ik daarmee creëer, vul ik weer op met dieren.’” 

Wanneer een ondernemer bereid is deze gedachte los te laten en te kiezen voor een plan met maatschappelijke 

meerwaarde, ontstaat er volgens Leudal ruimte om flexibeler om te gaan met de wettelijke kaders. Puts: “We 

staan open voor ontwikkelingen waar eigenlijk geen ruimte voor is. Het kan dan gaan om iets heel innovatiefs, 

waarvan de testresultaten veelbelovend zijn. De ondernemer moet echter wel bereidheid zijn om iets extra’s te 

doen voor zijn omgeving.” 

 

VERANDERINGEN BELEIDSPRAKTIJK  

Voor het succes van de proeftuinaanpak is een cultuuromslag in denken en doen vereist. Aan het adres van 

de overheid betekent dit dat de traditionele beleidscyclus moet worden losgelaten en er ruimte moet wor-

den gecreëerd voor het maken van kwalitatieve afwegingen. Kempkens: “Ik ben hier in 1996 begonnen en 

toen kwamen ondernemers met een vergunningaanvraag, waarna de gemeente dit naast een ‘vinklijstje’ leg-

de. Stond er één keer ‘kan niet’, dan kreeg hij geen vergunning. Binnen Buitengebied in Balans proberen we 

dit strakke stramien om te buigen naar een breder kader.” Aan het verkrijgen van experimenteer- en ont-

wikkelruimte zijn echter enkele spelregels verbonden. Allereerst moet ieder initiatief een bijdrage leveren 

aan de verduurzaming van de veehouderij. Daarnaast wordt van ondernemers verwacht dat zij hun plannen 

afstemmen op hun omgeving. Met het “verdien-de-ruimte”-principe zet Nederweert in op een breuk met 

het verleden. Een verleden waarin boeren nog nauwelijks met omwonenden communiceerden en gemeen-

ten vooral als “doorgeefluik” fungeerden. Kempkens:  

“Op het moment dat ik plannen heb, vind ik het wel netjes als ik eerst met mijn buren ga praten. En op het moment 

dat ik mijn plannen door simpele aanpassingen beter kan maken voor mijn buren, wil ik dat ook doen. Dát moet het 
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uitgangspunt zijn. Niet, zoals je nu vaak ziet, dat een ondernemer een aanvraag indient en zijn buren via de website 

moeten vernemen dat er iets staat te gebeuren.” 

Opvallend is het feit dat de proeftuinaanpak vooralsnog niet juridisch is verankerd. In tegenstelling tot de 

provincie Noord-Brabant heeft Nederweert ervoor gekozen haar ondernemers niet te “dwingen” om aan 

bovenwettelijke eisen te voldoen. Corsten benadrukt bovendien dat het traditionele systeem van vergun-

ningverlening, dat gebaseerd is op de principes van toelatings- en toetsingsplanologie, naast de proeftuin-

aanpak zal blijven bestaan. Sterker nog: in verband met de beperkte ambtelijke capaciteit, zal het toetsen 

aan wet- en regelgeving de dagelijkse beleidspraktijk voorlopig blijven domineren. Kempkens merkt daar-

naast op dat harde normen de enige manier zijn om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Zolang 

de Raad van State zal blijven toetsen aan het wettelijke kader, zijn zogenaamde “achtervangregels” vereist. 

Hoewel de proeftuinaanpak nog in de kinderschoenen staat, is het op termijn de bedoeling dat de nieuwe 

werkwijze zal worden verankerd in het bestemmingsplan Buitengebied. Door vooruitlopend op de nieuwe 

Omgevingswet voor een pilot-omgevingsplan te kiezen, hoopt Nederweert dat er meer ruimte ontstaat om 

te sturen op innovatie.  

 

Het maken van kwalitatieve afwegingen waarbij niet de wet- en regelgeving, maar de maatschappelijke 

meerwaarde van een initiatief centraal staat, blijkt niet altijd even eenvoudig. Zo zijn veel vergunningverle-

ners bang voor juridische procedures en zit de nieuwe werkwijze nog niet bij iedereen in de genen. Kemp-

kens: “Het is belangrijk dat mensen bereid zijn om mee te denken. Er is niets zo makkelijk als zeggen: kan 

wel, kan niet, kan wel, kan niet. Jezelf verschuilen achter de wet- en regelgeving...” Corsten vult aan: “Het 

begint met een totaal andere grondhouding. Laat je eigen regeltjes eens los en ga nou eens luisteren wat die 

ondernemer en die buurt willen.” Vanuit dit perspectief vraagt de proeftuinaanpak om een combinatie van 

ambtelijk lef en goede communicatieve vaardigheden. Kempens: “Je zult écht tot de kern van de emotie 

moeten gaan. Je moet durven doorvragen, je moet kunnen spiegelen, je moet kunnen confronteren... een 

groot empathisch vermogen hebben. Het komt eigenlijk allemaal op communicatie neer.” Om in te kun-

nen schatten of een innovatie ook écht meerwaarde heeft, is bovendien vakinhoudelijke kennis vereist: 

“Op het moment dat een ondernemer een nieuwe luchtwasser wil gaan gebruiken, is het heel fijn dat je 

weet wat een luchtwasser doet. Je mag best vragen: wat doet ‘ie extra? Maar je moet wél technisch onderlegd 

zijn.” 

 

De proeftuinaanpak vraagt ook van veehouders om nieuwe vaardigheden. Agrariërs moeten allereerst over 

de capaciteit beschikken om in dialoog te gaan met hun omgeving. Heeft een ondernemer dat niet? Dan zal 

hij of zij iemand moeten invliegen. Daarnaast moeten ondernemers bereid zijn om concessies te doen. 

Doorgaans gaat het daarbij om concessies van financiële aard, zoals het beperken van het aantal vierkante 

meters stalruimte of het plaatsen van een extra luchtwasser. Corsten benadrukt dat ondernemers tot slot in 

staat moeten zijn om de overtuiging dat zij – op basis van bepaalde normen – recht hebben op ontwikke-

lingsruimte los te laten. Hoewel steeds meer ondernemers hiertoe bereid zijn, benadrukt Kempkens dat dit 

erg gevoelig ligt: “Het is lastig om ondernemer zover te krijgen dat hij zegt: ‘Naar aanleiding van de dialoog 

heb ik mijn plannen aangepast en ik verlies daardoor rechten.’” Corsten ziet dit niet alleen als gevolg van 
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de manier waarop er in Nederland met wet- en regelgeving wordt omgegaan, maar wijst eveneens op de be-

denkelijke rol van adviseurs: “Sommige ondernemers denken dat ze alleen op de wereld zijn en vertonen 

“normopvullend” gedrag. We hebben wat dat betreft heel veel last van de macht van adviesbureaus.” 

 

Het is de bedoeling dat de goede punten uit de proeftuinaanpak volledig zullen worden geïntegreerd in de 

dagelijkse beleidspraktijk. Kempkens: “Op korte termijn gaat er een werkgroep bekijken hoe we de positie-

ve punten van onze veranderende werkwijze onderdeel van de dagelijkse praktijk kunnen maken. Het is de 

bedoeling we van iedere proeftuin iets leren dat we kunnen doorzetten in onze organisatie.” Volgens Corsten 

kan het echter wel tien tot vijftien jaar duren voordat de proeftuinaanpak gemeengoed is geworden. Niet al-

leen zullen alle betrokken partijen moeten wennen aan hun nieuwe rol, ook het wettelijk kader heeft tijd 

nodig om te veranderen. Om de implementatie van de proeftuinaanpak tot een succes te maken, wordt er 

op dit moment nadrukkelijk geïnvesteerd in het “meenemen” van de gehele ambtelijke organisatie. Kem-

pens: “In feite is het samenwerken door de organisatie heen. Niet in hokjes denken. Op het moment dat ik 

met een casus bezig ben, ga ik kijken wie ik nodig heb. Ik neem hen mee vanaf dag één.” 
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5. Analyse 

5.1. Verandering beleidsdiscours 

Uit de probleemstelling is gebleken dat steeds meer provinciale overheden op zoek zijn naar een betere ba-

lans tussen het bieden van ontwikkelingsruimte en het stimuleren van de veehouderijtransitie. Van boeren 

wordt in toenemende mate verwacht dat zij bereid zijn hun ontwikkelruimte te verdienen door te voldoen 

aan bovenwettelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu, te kiezen voor innova-

tie en/of in dialoog te gaan met hun omgeving. Hoewel het “verdien-de-ruimte”-principe een steeds belangrij-

kere rol speelt binnen discussies op provinciaal niveau, lijkt het gedachtegoed nog maar in beperkte mate tot 

de lokale beleidsarena te zijn doorgedrongen. Illustratief hiervoor is het feit dat er in de meeste gemeentelij-

ke beleidsdocumenten enkel over beloningsplanologie wordt gesproken in relatie tot landschappelijke in-

passing en/of vrijkomende agrarische bebouwing. Thema’s als dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu 

worden doorgaans buiten beschouwing gelaten.  

 

Voor de beperkte discursieve invloed van beloningsplanologie bestaan verschillende verklaringen. Aller-

eerst dateert een aanzienlijk deel van de onderzochte beleidsdocumenten simpelweg nog van vóór het be-

staan van maatschappelijke onrust en de daaropvolgende zoektocht naar nieuwe sturingsmechanismen. Het 

is met andere woorden niet ondenkbaar dat er bij het herzien van deze documenten alsnog voor wordt geko-

zen het “verdien-de-ruimte”-principe te integreren. Voor de meeste Brabantse gemeenten geldt bovendien dat 

zij hun beleidsdiscours sterk op dat van de provincie baseren. Als gevolg hiervan wordt er in veel gevallen niet 

expliciet op het gedachtegoed van beloningsplanologie ingegaan, maar direct naar de Brabantse Zorgvuldig-

heidsscore Veehouderij verwezen. Tot slot houden sommige gemeenten bewust vast aan reconstructiebe-

leid, waarin het bieden van ontwikkelingsruimte centraal stond. Het belang van de veehouderij voor de lo-

kale werkgelegenheid speelt daarbij een doorslaggevende rol. 

 

Dat het “verdien-de-ruimte”-principe nog niet overal in even sterke mate tot het lokale beleidsdiscours is 

doorgedrongen, betekent niet dat er zich sinds de reconstructie geen beleidsinhoudelijke veranderingen 

hebben voorgedaan. In vrijwel iedere gemeente lijkt de focus te verschuiven van het “bieden van ontwikke-

lingsruimte” naar het “verbeteren van de omgevingskwaliteit”. Zo richt Asten zich sinds 2013 op het verbe-

teren van de geur- en fijnstofsituatie rondom Heusden en probeert Boekel de thema’s volksgezondheid en 

milieu een plek te geven binnen haar pilot-omgevingsplan. 

 

5.2. Verandering beleidspraktijk 

ACTOREN EN COALITIES 

Op het gebied van actoren en onderlinge coalities hebben zich in de meeste gemeenten geen grote verande-

ringen voorgedaan. Vrijwel alle respondenten benadrukken dat de dagelijkse beleidspraktijk reeds sinds de 

reconstructie in het teken staat van een spel tussen vergunningverleners en bestuurders enerzijds en vee-

houders en hun adviseurs anderzijds. De rol van de burger is daarbij, ondanks het groeiende aantal dia-
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looggesprekken op zowel gebieds- als bedrijfsniveau, beperkt gebleven tot die van “bezwaarmaker” en 

“klankbord”. Belangrijke nieuwkomers binnen de lokale beleidsarena zijn de zogenaamde omgevingsdien-

sten, die sinds enkele jaren verantwoordelijk zijn voor de VTH-taken op het gebied van milieu en door veel 

Brabantse gemeenten worden ingehuurd om de BZV te toetsen. Andere debutanten zijn de “onafhankelijke 

procesbegeleiders”, die in toenemende mate worden ingezet voor het ondersteunen van gebiedsgerichte dia-

looggesprekken, gericht op het oplossen van bestaande knelpunten. Naar het voorbeeld van Arts et al. 

(2000, p. 99) is in figuur 16 een zogenaamde actorenkaart opgesteld. Omdat er zich sinds de reconstructie 

nauwelijks veranderingen hebben voorgedaan, heeft deze zowel betrekking op de huidige als de vroegere be-

leidspraktijk. 

 

 

Figuur 16: Actorenkaart huidige en vroegere beleidspraktijk. Op basis vanArts et al. (2000, p. 99).

 

Er wordt door verschillende gemeenten ingezet op doorbreken van bovenstaande status quo. Vrijwel alle res-

pondenten zijn ervan overtuigd dat de veehouderij enkel toekomstperspectief heeft, wanneer ondernemers 

bereid zijn hun plannen af te stemmen op de draagkracht van hun omgeving (denk daarbij aan de accepta-

tiegrens van bewoners en de bestaande geur- en fijnstofsituatie). Vanuit dit perspectief wordt het als nood-

zakelijk gezien de communicatielijnen tussen burger en boer te herstellen, de macht van bedrijfsadviseurs te 

verkleinen en de samenwerking tussen gemeenten en individuele ondernemers te verbeteren. Koploper op 

dit gebied is de gemeente Nederweert, waar de introductie van beloningsplanologie tot een sterke verandering 

van de dagelijkse beleidspraktijk heeft geleid. Meest opvallend in dit verband is de nieuwe rol van de burger, 

die door individuele agrariërs steeds vaker bij planvormingsprocessen wordt betrokken. Belangrijkste debutan-

ten binnen de Nederweerter beleidsarena zijn de leden van het zogenaamde schakelteam. Zij hebben zich de 

afgelopen gespecialiseerd in het leggen van strategische verbindingen tussen overheid, burger, boer en externe 

kennispartijen. Het is de bedoeling dat deze rol op termijn wordt overgenomen door vergunningverleners, be-

leidsmedewerkers en bestuurders. 
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In figuur 17 is een actorenkaart opgesteld voor de Nederweerter beleidspraktijk. De verbindende rol van het 

schakelteam is daarbij duidelijk zichtbaar. Opgemerkt moet worden dat de interviews geen uitsluitsel geven 

over de huidige positie van bedrijfsadviseurs. Het is echter aannemelijk dat zij nog steeds een belangrijke rol 

spelen bij het begeleiden van complexe ruimtelijke en milieutechnische procedures. 

 

 

Figuur 17: Actorenkaart Nederweerter beleidspraktijk. Op basis vanArts et al. (2000, p. 99).

MACHT EN MIDDELEN  

Eerder werd duidelijk dat de lokale beleidspraktijk, en het proces van vergunningverlening in het bijzonder, 

kan worden omschreven als “een spel tussen overheid en agrarische sector”. Ruimtelijke en milieutechni-

sche adviesbureaus spelen binnen dit spel een dominante rol. Volgens een groot aantal respondenten voe-

len de meeste bedrijfsadviseurs zich nauwelijks verantwoordelijk voor het stimuleren van de veehoude-

rijtransitie, maar proberen ze vooral het “onderste uit de kan te halen”. Daarbij maken ze behendig gebruik 

van de harde (wettelijke) normen, die het mogelijk maken om op voorhand en met grote nauwkeurigheid 

te berekenen wat de maximale invulling van een bedrijfslocatie is. Hoewel deze werkwijze als een bedreiging 

voor de veehouderijtransitie wordt gezien, moet niet worden vergeten dat de ‘knowhow’ van adviesbureaus 

van cruciaal belang is voor de ontwikkeling en implementatie van duurzamere en diervriendlijkere produc-

tiemethoden. Bovendien moet worden opgemerkt de macht van adviesbureaus niet nieuw is, maar vooral 

duidelijker zichtbaar is geworden. Dit komt doordat de belangen van de veehouderij en de overheid de afge-

lopen jaren steeds verder uit elkaar zijn komen te liggen. 

 

Sinds de introductie van de Verordening ruimte 2014 zijn Brabantse veehouders verplicht in dialoog te gaan 

met hun omgeving, wanneer zij uitbreidingsplannen hebben. Achterliggende gedachte is dat een agrariër 

reeds in een vroeg stadium kennis neemt van de (eventuele) bezwaren, wensen en belangen van omwonen-

den, zodat deze kunnen worden meegenomen in het verdere planvormingsproces. Naar aanleiding van hun 

onderzoek naar ontwikkelingsgerichte planologie spraken Van Os et al. (2013) de verwachting uit dat met de 
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introductie van het “verdien-de-ruimte”-principe, en de omgevingsdialoog in het bijzonder, burgers een groei-

ende rol zouden gaan spelen binnen de lokale beleidspraktijk. Echter, doordat Brabantse ondernemers niet 

verplicht zijn iets met de feedback van hun omgeving te doen, lijkt deze verwachting nog maar in beperkte 

mate werkelijkheid geworden. In de meeste gevallen wordt de omgevingsdialoog vooral benaderd als een 

“noodzakelijke” stap voor het verkrijgen van een vergunning en wordt er nauwelijks rekening gehouden met 

de wensen van omwonenden. Duidelijke uitzondering op deze regel is de casus Nederweert, waar de uitkom-

sten van de omgevingsdialoog van grote invloed zijn op de ontwikkel- en experimenteerruimte van een on-

dernemer. 

 

Steeds meer gemeenten blijken bereid af te wijken van de wettelijke kaders, wanneer deze een belemmering 

vormen voor de transitie naar een zorgvuldigere veehouderij. De manier waarop hier invulling aan wordt 

gegeven, verschilt echter sterk per gemeente. Zo daagt Nederweert haar ondernemers bewust uit te kiezen 

voor innovatie, terwijl de Brabantse gemeenten Boekel, Asten en Sint Anthonis een reactiever beleid voe-

ren. Het maken van kwalitatieve afwegingen staat op gespannen voet met de traditionele praktijk van toela-

tings- en toetsingsplanologie. Vanuit dit perspectief vraagt de aanpak om nieuwe vaardigheden van vergun-

ningverleners en bestuurders. Naast het vermogen om in dialoog te gaan met burger en boer gaat het 

daarbij om technische kennis en het lef om “controversiële” besluiten te nemen. 

SPELREGELS 

De dagelijkse beleidspraktijk, en het spel van vergunningverlening in het bijzonder, wordt gedomineerd door 

een diversiteit aan spelregels. Voor een belangrijk deel gaat het daarbij om sectorale wet- en regelgeving op 

het gebied van op dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu (zie bijlage 4). De ontwikkelingsruimte van on-

dernemers wordt daarnaast beïnvloed door provinciale en gemeentelijke beleidsregels, die van oorsprong 

hoofdzakelijk betrekking hadden op ruimtelijke aspecten. Sinds het ontstaan van maatschappelijke onrust 

wordt de veehouderij met steeds meer en strengere regels geconfronteerd. In het kader van het “verdien-de-

ruimte”-principe experimenteren decentrale overheden in toenemende mate met het stellen van bovenwet-

telijke eisen. Illustratief hiervoor is de situatie in de provincie Noord-Brabant, waar de bouwaanvragen van 

veehouders sinds het voorjaar van 2014 worden getoetst aan een uitgebreide duurzaamheidsmaatlat (de 

BZV), extra kwaliteitseisen op het gebied van geur en fijnstof en de verplichting tot het organiseren van een 

omgevingsdialoog. Qua vorm en inhoud blijken deze nieuwe spelregels echter nauwelijks van het “recon-

structietijdperk” te verschillen. Evenals sectorale wet- en regelgeving staat beloningsplanologie in het teken 

van harde, kwantitatieve normen. Vanuit dit perspectief vormt beloningsplanologie niet zozeer een vervan-

ging ván, maar vooral een aanvulling óp de traditionele praktijk van toelatings- en toetsingsplanologie. Dit 

geldt niet voor de gemeente Nederweert, waar veehouders experimenteerruimte kunnen verdienen door in 

dialoog te gaan met hun omgeving. Achterliggende gedachte is dat de overheid bereid is af te wijken van 

beklemmende wet- en regelgeving, wanneer een initiatief een duidelijke maatschappelijke meerwaarde heeft.  
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6. Conclusies, aanbevelingen en reflectie 

6.1. Conclusies 

De toekomst van de veehouderij staat onder grote maatschappelijke druk. De sector wordt in toenemende 

mate geassocieerd met een keur aan negatieve effecten. Hierbij moet gedacht worden aan milieuvervuiling, 

onnodig dierenleed, de verspreiding van infectieziekten en de degradatie van natuur en landschap. Tegelij-

kertijd vormt de veehouderij een belangrijke pijler van de Nederlandse economie, die jaarlijks zo’n 27 miljard 

euro aan toegevoegde waarde genereert. Met het oog op de belangen die hieruit voortvloeien, vragen decen-

trale overheden zich in toenemende mate af hoe zij het bieden van ontwikkelingsruimte kunnen combineren 

met het stimuleren van een zorgvuldigere veehouderij. Onder het motto “ontwikkelruimte moet je verdienen” 

worden ondernemers steeds vaker verplicht te voldoen aan bovenwettelijke eisen op het gebied van dieren-

welzijn, volksgezondheid en milieu, te kiezen voor innovatie of in dialoog te gaan met hun omgeving. Er wordt 

in dit verband ook wel over een verschuiving van toelatings- naar beloningsplanologie gesproken. Ondanks 

de groeiende behoefte aan nieuwe sturingsmechanismen staat onderzoek naar beloningsplanologie nog in de 

kinderschoenen. Als gevolg hiervan is vooralsnog onduidelijk of en in hoeverre beloningsplanologie de lokale 

beleidspraktijk heeft doen veranderen. Bovendien bestaat er nog geen consensus over de mogelijkheden die de 

strategie biedt voor het verder vormgeven van de veehouderijtransitie. Vanuit dit perspectief werd onderstaan-

de hoofdvraag opgesteld. 

 

In hoeverre heeft de introductie van beloningsplanologie de gemeentelijke beleidspraktijk 

doen veranderen en welke bijdrage levert het “verdien-de-ruimte”-principe aan het verder 

vormgeven van de veehouderijtransitie? 

 

In dit hoofdstuk, dat het sluitstuk van deze scriptie vormt, zal bovenstaande hoofdvraag worden beantwoord. 

Dit gebeurt aan de hand van de eerder opgestelde deelvragen. In paragraaf 6.1.1 en 6.1.2 zal antwoord wor-

den gegeven op de vraag in hoeverre de introductie van beloningsplanologie de denk- en werkwijze van ge-

meenten heeft doen veranderen. Paragraaf 6.1.3 staat vervolgens in het teken van de bijdrage die de strategie 

aan de veehouderijtransitie levert. Dit hoofdstuk zal worden afgesloten met aanbevelingen voor de dagelijkse 

beleidspraktijk, aanknopingspunten voor vervolgonderzoek en een kritische reflectie.  

 

6.1.1. Deelvraag 1: verandering beleidsdiscours 
 

In hoeverre heeft de introductie van beloningsplanologie het beleidsdiscours van 

gemeenten doen veranderden? 

 

De manier waarop er door gemeenten over de ontwikkeling van de veehouderij wordt gesproken, is sinds 

de reconstructie nauwelijks veranderd. Hoewel beloningsplanologie een steeds belangrijkere rol speelt bin-

nen discussies op provinciaal niveau, hebben de meeste gemeenten het gedachtegoed nog niet in hun be-
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leidsdiscours geïntegreerd. Hier zijn verschillende verklaringen voor. Allereerst dateert een aanzienlijk deel 

van de onderzochte beleidsdocumenten simpelweg nog van vóór het ontstaan van maatschappelijke onrust 

en daaropvolgende zoektocht naar nieuwe sturingsmechanismen. Voor veel Brabantse gemeenten geldt bo-

vendien dat zij hun beleidsdiscours sterk op dat van de provincie baseren. Als gevolg hiervan wordt er in 

veel gevallen niet expliciet op het gedachtegoed van beloningsplanologie ingegaan, maar direct naar de 

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij verwezen. 

 

De gemeente Nederweert vormt een duidelijke uitzondering op het bovenstaande verhaal. Met de introduc-

tie van de proeftuinaanpak heeft het gedachtegoed van beloningsplanologie een prominente plaats binnen 

het gemeentelijke beleidsdiscours gekregen. In contrast tot het “reconstructietijdperk” wordt ontwikkel-

ruimte niet meer gezien als een onaantastbaar recht, maar als een productiemiddel dat verdiend moet wor-

den. De gemeente Nederweert is van mening dat de veehouderij enkel toekomstperspectief heeft, wanneer 

ze zélf de verantwoordelijkheid neemt om te verduurzamen. 

 

6.1.2. Deelvraag 2: verandering beleidspraktijk 
 

In hoeverre heeft de introductie van beloningsplanologie de gemeentelijke beleidspraktijk 

doen veranderen? 

 

In dit onderzoek werden twee vormen van beloningsplanologie waargenomen. Allereerst de Brabantse variant, 

waarbij het verkrijgen van ontwikkelruimte is gekoppeld aan bovenwettelijke eisen op het gebied van dieren-

welzijn, volksgezondheid en milieu. Daarnaast de Limburgse variant, waarbij ondernemers experimenteerruim-

te kunnen verdienen door in dialoog te gaan met hun omgeving. Het antwoord op de vraag of beloningsplano-

logie tot een verandering van de dagelijkse beleidspraktijk heeft geleid, is sterk afhankelijk van de variant die 

wordt bestudeerd. 

 

Naar aanleiding van de groeiende zorgen over de impact van de veehouderij op mens, dier en milieu heeft 

de sector de afgelopen jaren met steeds meer en strengere regels te maken gekregen. De introductie van be-

loningsplanologie vormt hier slechts een klein onderdeel van. Naast lokale en provinciale beleidsregels 

wordt ieder uitbreidingsplan immers getoetst aan een complexe verzameling van sectorale wet- en regelge-

ving. Daarbij moet gedacht worden aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wet milieubeheer en de 

Wet geurhinder en veehouderij. Bovendien worden veehouders nog steeds geconfronteerd met de gebieds-

zoneringen en rigide bouwbloknormen die hun oorsprong vinden in het “reconstructietijdperk”.   

 

Het belangrijkste verschil tussen de Brabantse en Limburgse variant van beloningsplanologie is de manier 

waarop beoordeeld wordt of de bijdrage die aan de veehouderijtransitie wordt geleverd voldoende is om in 

aanmerking voor ontwikkel- of experimenteerruimte te komen. Daar waar de provincie Noord-Brabant er, 

in de vorm van de BZV, voor heeft gekozen met harde, kwantitatieve normen te werken, wordt er in Lim-

burg ingezet op een kwalitatieve beoordelingssystematiek, waarbij de uitkomst van de omgevingsdialoog een 
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doorslaggevende rol speelt. In Limburg, en de gemeente Nederweert in het bijzonder, staat niet het toet-

singskader, maar het proces centraal.  

 

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij verschilt qua vorm en inhoud nauwelijks van sectorale 

wet- en regelgeving. Vanuit dit perspectief geldt voor vrijwel alle Brabantse casussen dat beloningsplanolo-

gie niet als vervanging ván, maar als aanvulling óp de traditionele praktijk van toelatings- en toetsingsplano-

logie moet worden gezien. Doordat er zich op het gebied van spelregels nauwelijks veranderingen hebben 

voorgedaan, is het Brabantse proces van vergunningverlening hoofdzakelijk een spel tussen agrarische sec-

tor en overheid gebleven. Ruimtelijke en milieutechnische adviesbureaus spelen binnen dit spel een domi-

nante rol. Volgens een groot aantal respondenten voelen de meeste bedrijfsadviseurs zich nauwelijks ver-

antwoordelijk voor het stimuleren van de veehouderijtransitie, maar proberen ze vooral het “onderste uit 

de kan te halen”. Daarbij wordt behendig gebruikgemaakt van de harde (wettelijke) normen, die het moge-

lijk maken om op voorhand te berekenen wat de maximale invulling van een bedrijfslocatie is.  

 

Het Brabantse systeem van beloningsplanologie bestaat naast de BZV uit een verplichte omgevingsdialoog. 

Van Os et al. (2013) spraken de verwachting uit de deze dialoog de invloed van burgers op het proces van 

vergunningverlening zou vergroten. Echter, doordat Brabantse ondernemers niet verplicht zijn iets met de 

feedback van hun omgeving te doen, is deze verwachting nog maar in beperkte mate werkelijkheid gewor-

den; in de meeste gevallen wordt de omgevingsdialoog enkel gezien als een “noodzakelijke” stap voor het 

verkrijgen van een vergunning. 

 

In de provincie Limburg, en gemeente Nederweert in het bijzonder, wordt beloningsplanologie niet ingezet 

voor het afdwingen van bovenwettelijke investeringen op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en 

milieu, maar voor het stimuleren van ondernemerschap. Door het verkrijgen van experimenteerruimte in 

het vooruitzicht te stellen, worden ondernemers verleid om voor innovatieve oplossingen te kiezen. Achter-

liggende gedachte is dat de overheid bereid is af te wijken van de wet- en regelgeving, wanneer een onder-

nemer erin slaagt voldoende draagvlak voor zijn plannen te creëren. De Nederweerter aanpak, die door een 

groeiend aantal Limburgse gemeenten wordt overgenomen, resulteert in een duidelijke breuk met het “re-

constructietijdperk”. De dagelijkse beleidspraktijk staat niet meer in het teken van het invullen van check-

lists, maar van het maken van integrale afwegingen. Vergunningverleners en bestuurders gaan daarbij op-

recht in gesprek met agrariërs om te kijken hoe goede initiatieven kunnen worden gefaciliteerd. Meest 

opvallend is echter de nieuwe rol van de burger, die in toenemende mate wordt betrokken bij de invulling 

van agrarische ontwikkelingen. 
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6.1.3. Deelvraag 3: bijdrage beloningsplanologie 
 

Welke bijdrage levert het “verdien-de-ruimte”-principe aan het verder vormgeven van de 

veehouderijtransitie? 

 

De dagelijkse beleidspraktijk wordt gekenmerkt door een groot aantal rigide toetsingskaders. Deze toetsings-

kaders kunnen een belemmering vormen voor de transitie naar een zorgvuldigere veehouderij. Zo zijn ze 

niet altijd streng genoeg om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, stimuleren ze ondernemers om voor 

de weg van de minste weerstand te kiezen en bieden ze doorgaans te weinig ruimte voor innovatie. Gecon-

cludeerd kan worden dat het gebruik van kwantitatieve vormen van beloningsplanologie, zoals de Brabant-

se Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, geen oplossing voor deze problemen biedt. Wanneer op voorhand 

wordt vastgelegd welke tegenprestaties er moeten worden geleverd om in aanmerking voor ontwikkelruimte 

te komen, is het namelijk nog steeds mogelijk om te berekenen hoe met zo min mogelijk investeringen een 

vergunning verkregen kan worden. Het gebruik van harde, kwantitatieve normen draagt bovendien bij aan 

de gedachte dat ontwikkelruimte als een "onaantastbaar" recht beschouwd kan worden. Ondernemers zijn 

hierdoor minder snel geneigd te kiezen voor plannen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.  

 

Een fundamenteel ander beeld ontstaat wanneer er naar kwalitatieve vormen van beloningsplanologie wordt 

gekeken. Illustratief hiervoor is de situatie in de gemeente Nederweert, waar ondernemers nadrukkelijk 

worden gestimuleerd om voor innovatie te kiezen. Wanneer een ondernemer de intrinsieke motivatie heeft 

extra te investeren in dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu en er daarnaast in slaagt voldoende draag-

vlak voor zijn plannen te creëren, is de gemeente Nederweert bereid af te wijken van wet- en regelgeving. In 

de dagelijkse beleidspraktijk blijkt het in het vooruitzicht stellen van experimenteerruimte een stimulans te 

zijn voor ondernemers om een bijdrage aan de veehouderijtransitie te leveren. Bovendien wordt met be-

hulp van de omgevingsdialoog gewerkt aan een betere verhouding tussen burger en boer. Naar aanleiding 

van de verschillen tussen kwantitatieve en kwalitatieve vormen van beloningsplanologie zijn er vijf aanbeve-

lingen opgesteld, gericht op beleidsmakers, vergunningverleners en bestuurders. Deze zijn te vinden op de 

volgende pagina. 
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6.2. Aanbevelingen 
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6.3. Reflectie 
 

6.3.1. Theorie 

 Binnen dit onderzoek stond de beleidsarrangementenbenadering (BAB) centraal. In contrast tot het onder-

zoeksdoel is de BAB in beginsel gericht op het maken van momentopnames. Daarom werd aan alle respon-

denten gevraagd om voor iedere dimensie de belangrijkste verschillen tussen het “reconstructietijdperk” en 

het heden te benoemen. Hoewel de BAB op deze manier bruikbaar werd om institutionele dynamiek te me-

ten, bracht de aanpak ook enkele nadelen met zich mee. Allereerst zorgde de werkwijze voor een toename van 

het aantal interviewvragen. Hierdoor was het lastig om overzicht te houden tijdens het veldwerk. Bovendien re-

sulteerde de aanpak in een grote hoeveelheid ruwe data, waardoor het schrijven van het resultatenhoofdstuk ver-

traging opliep. Wanneer een onderzoeker beoogd de BAB te gebruiken voor het vergelijken van meerdere mo-

mentopnames, is het aan te bevelen om goed na te denken over de verhouding tussen de beschikbare tijd, het 

aantal casussen, de omvang van de interviewguide en de beoogde diepgang. 

 

6.3.2. Methodologie 

 Door de keuze voor een casestudie zijn de resultaten van dit onderzoek beperkt generaliseerbaar. Voor het 

in kaart brengen van de invloed en mogelijkheden van beloningsplanologie werd het veehouderijbeleid van 

zeven gemeenten bestudeerd. In verband met de beschikbare tijd werd besloten om de casusselectie te be-

perken tot het oosten van Brabant en het noorden van Limburg. Gaandeweg dit onderzoek werd duidelijk 

dat de manier waarop lokale overheden het “verdien-de-ruimte”-principe hanteren sterk afhankelijk is van 

het provinciale beleid. Zo wordt de Brabantse beleidspraktijk gedomineerd door het regime van de Veror-

dening ruimte en biedt de beperkte Limburgse “bemoeienis” ruimte voor lokaal maatwerk. Op dit moment 

proberen verschillende provincies het gedachtegoed van beloningsplanologie in hun omgevingsverordening 

te implementeren. Zo werkt Gelderland aan de ontwikkeling van het Gelders Plussen Systeem en is Utrecht 

voornemens een kwalitatieve variant van de BZV te ontwikkelen. Met het oog op de introductie van nieuwe 

sturingsmechanismen enerzijds en de beperkte scope van de casusselectie anderzijds is het interessant om  

over enkele jaren opnieuw onderzoek naar de invloed en mogelijkheden van beloningsplanologie te doen.  

 Voor dit onderzoek werden 22 respondenten geïnterviewd. Het ging daarbij vooral om beleidsmedewerkers 

en projectleiders. Omdat er in de meeste gemeenten slechts één persoon verantwoordelijk is voor het veehou-

derij- en plattelandsbeleid werd er daarnaast met enkele provinciale experts gesproken. Hun helicopterview is 

gebruikt voor het verifiëren van de onderzoeksresultaten. Een van de belangrijkste tekortkomingen van dit 

onderzoek is het ontbreken van het perspectief van de burger. Nu steeds meer overheden kiezen voor het ver-

plichten van een omgevingsdialoog rijst de vraag hoe burgers zulke processen ervaren en in hoeverre er daad-

werkelijk naar hun wensen wordt geluisterd. Voor vervolgonderzoek zou het bovendien interessant zijn om 

met enkele bedrijfsadviseurs te spreken. Op deze manier kan worden achterhaald in hoeverre zij zich in de 

kritiek van lokale overheden kunnen vinden en op welke manier zij aangespoord kunnen worden integraler te 

gaan denken.  
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8. Bijlagen 

B1. Respondentenoverzicht 

Voor deze masterscriptie werden er achttien interviews afgenomen. Alle interviews vonden plaats tussen 22 

april en 22 juni 2015. In onderstaande tabel zijn naast de interviewdata de namen en functies van de respon-

denten opgenomen. 

 

Casus Nr. Respondenten Functie Datum 

Asten 

1. Jori Meulendijks Beleidsmedewerker RO 24-04-15 

2a. André Verhoeven Bestuurslid Dorpsraad Heusden 05-05-15 

2b. Karel van Deursen Voorzitter ZLTO Asten 05-05-15 

Boekel 
3. Arthur Hermans Beleidsmedewerker RO 11-06-15 

4. Carla Hanenberg Bestuurslid ZLTO Boekel 22-06-15 

Oirschot 5. Theo van de Ven Beleidsmedewerker RO 22-05-15 

Oss 

6a. Sander Magielsen Beleidsmedewerker RO 22-04-15 

6b. Ruben van den Broek Jurist RO 22-04-15 

7. Cor Spierings Agrarisch ondernemer 18-05-15 

Sint Anthonis 

8. Angelique Hermens Beleidsmedewerker RO 30-04-15 

9. Erik Geene Agrarisch ondernemer 11-05-15 

10. Emil Cornelissen Agrarisch ondernemer 15-05-15 

Someren 11. Jeroen Merkx Beleidsmedewerker RO 24-04-15 

Nederweert en 

 Leudal 

12. Daphne Kempkens Beleidsmedewerker RO (N) 20-04-15 

13. Hans Corsten Secretaris Gebiedsbureau (L, N) 20-04-15 

14. Esther Puts Beleidsmedewerker RO (L) 20-04-15 

15a. Co Hartman Agrarisch ondernemer (L) 06-05-15 

15b. Marion Hartman Agrarisch ondernemer (L) 06-05-15 

16. Victoire Salimans Agrarisch ondernemer (N) 20-05-15 

Algemeen 17. Herman Litjens Specialist omgeving ZLTO 08-05-15 

Inspiratie & 

voorbereiding 

18a. Hans van Dommelen Netwerk de Peelhorst, Provincie NB 21-05-15 

18b. Marcel Webster Netwerk de Peelhorst, Provincie NB 21-05-15 

Tabel B1: Respondentenoverzicht met functies en interviewdata. 
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B2. Interviewguide deel 1 
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B3. Interviewguide deel 2 
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B4. Overzicht sectorale wet- en regelgeving 

In de media en politiek wordt regelmatig geopteerd voor strengere regelgeving voor de (intensieve) veehou-

derij. Op dit moment bestaat er echter al een complex systeem van spelregels, waarmee vergunningverleners, 

agrariërs en adviseurs in de dagelijkse beleidspraktijk worden geconfronteerd. Het overgrote deel van deze re-

gels bevindt zich, anders dan de inleiding doet vermoeden, op Rijksniveau. Onderstaande tabel bevat een be-

knopt overzicht van de belangrijkste sectorale wet- en regelgeving voor veehouderijen. Hoewel dit overzicht 

verre van compleet is, geeft het een goed beeld van de verhouding tussen centraal en decentraal beleid. --------- 
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Wet ruimtelijke ordening Omgevingsverordening Bestemmingsplan 

Geur 
Wet geurhinder en veehouderij X Lokale geurverordening 

Wet ruimtelijke ordening Omgevingsverordening Bestemmingsplan 

Fijnstof 

Wet milieubeheer X X 

Regeling NIBM X X 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit X X 

Wet ruimtelijke ordening Omgevingsverordening Bestemmingsplan 

Ammoniak 

Wet milieubeheer X X 

Besluit emissieloze huisvesting X X 

Natuurbeschermingswet X X 

Programmatische aanpak stikstof Provinciale beleidsregels X 

Natuur 
Natuurbeschermingswet (Natura-2000)  X  X 

Flora- en faunawet X X 

Tabel B3 Overzicht van sectorale wet- en regelgeving. Op basis van Gemeente Nederweert (2014).

 


