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Workshop Megastallen en milieu
14 maart 2009
Nijmegen
31
Johan Vollenbroek (MOB)
Valentijn Wösten (Wösten juridisch advies)
Leefmilieu

Op 14 maart 2009 werd in Nijmegen de workshop Megastallen en milieu gehouden. Deze
workshop werd door Leefmilieu georganiseerd, nadat zij verschillende vragen over dit onderwerp had binnengekregen en de actualiteit van het onderwerp steeds duidelijker werd.
Het NSL maakt immers duidelijk melding van het feit dat de emissies van de veehouderij
jarenlang onderschat zijn en nu een grote bijdrage blijken te leveren aan fijn stof concentraties. Johan Vollenbroek en Valentijn Wösten werden bereid gevonden om een presentatie
te geven; Johan over ‘Megastallen en IPPC’, Valentijn over ‘de siamese tweeling: lokale politiek en juridische procedures’.
De belangstelling was groot, 31 deelnemers uit heel Nederland meldden zich aan en er waren ook 31 deelnemers aanwezig. Het voorstelrondje waarin ieder zich in telegramstijl kon
voorstellen en in het kort zijn/haar situatie kon beschrijven, bleek meteen te kort: de behoefte om ervaringen te delen was groot.
Johan Vollenbroek vertelde vervolgens de ins en outs over IPPC en Megastallen: wanneer
valt een megastal onder IPPC, wat betekent dit voor de vergunning, heeft IPPC een directe
werking? Dit onderwerp leidde tot veel interactie met de deelnemers; er leven veel vragen
over de wet- en regelgeving rond megastallen.
Valentijn Wösten stak zijn verhaal in vanuit een andere hoek: die van politiek spel en/of
juridische procedures. Hij benadrukte dat het beïnvloeden van de politiek essentieel is om
een megastal tegen te kunnen gaan, omdat het lang niet altijd mogelijk is om op juridische
gronden de strijd te winnen.
Na de twee presentaties is er bij de deelnemers geïnventariseerd of er behoefte is aan verdere samenwerking en in welke vorm. Als belangrijkste punt is hierop naar voren gekomen:
kennisopbouw en kennis delen, waarbij het delen van de kennis wellicht via een website zou
kunnen. In tweede instantie zou ook het samen optreden ter beïnvloeding van beleid provinciaal of landelijk tot de samenwerking kunnen horen.
Concreet is afgesproken dat Leefmilieu over 3 maanden een tweede workshop zal organiseren, met als onderwerp ‘Megastallen en gezondheid’. Informatie van de workshops (presentaties, verslagen), belangrijke documenten zullen geplaatst worden op de website
www.lokalelucht.nl
Al met al kan teruggekeken worden op een goede workshop met een zeer gedreven groep
deelnemers die graag in de toekomst meer met elkaar samen wil komen.

