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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

Datum ingekomen vragen : 28 juli 2022  

Datum GS-besluit   :  

 

Vragen nr. 71 

Vragen van mw. J.M.E. de Groot (SP) over (de groei van het aantal) megastallen in Noord-Holland.   

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 28 juli 2022 door het lid van Provinciale Staten, mw. J.M.E. de 

Groot (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

INLEIDING VRAGEN 

Op 11 april 2011 besloot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geen nieuwe megastallen toe te 

staan in de provincie Noord-Holland1. Rond 25 mei 2011 besloot Provinciale Staten dat bestaande 

intensieve veehouderijen in Noord-Holland mochten uitgroeien tot megastallen2. Daarboven kon 

het provinciebestuur ontheffing verlenen. In het zuidelijke deel van de provincie, onder Alkmaar, 

werd de maximumomvang van de agrarische bedrijven anderhalve hectare. De SP sprak zich 

destijds uit tegen deze ontwikkeling.  

Op 7 april 2015 beantwoordde u de statenvragen onder nummer 17-2015 over megastallen van de 

Partij voor de Dieren3. Eén van uw antwoorden vermeldde dat u niet bereid was om via het 

ruimtelijke beleid nieuwe megastallen te verbieden, omdat de PRV (Provinciale Ruimtelijke 

Verordening) geen definitie kent van de term ‘megastal’ aangezien de term arbitrair is en geen 

wettelijke basis heeft. Megastal lijkt te slaan op het aantal dieren, terwijl de PRV aan de omvang 

van het bouwperceel regels en voorwaarden stelt, onafhankelijk van het aantal dieren. De PRV kent 

wel een definitie van de term ‘intensieve veehouderij’. Zoals bekend is de nieuwvestiging van 

intensieve veehouderijen in ons ruimtelijk beleid niet toegestaan. In 2019 kwam de Wur, die in 

opdracht van Wakker Dier onderzoek deed, tot de conclusie dat het aantal megastallen tussen 

2010 en 2017 verdubbelde4, van 10 naar 20. En ofschoon dit onderzoek niet direct over ruimtelijke 

ontwikkelingen gaat, constateren wij dat het aantal intensieve veehouderijen tussen 2010 en 2017 

aanzienlijk toenam.  

 
1https://www.parool.nl/nieuws/stop-op-megastallen-in-noord-holland~b21f918e/ 
 
2 https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/noord-holland-staat-megastallen-toe 
 
3 https://noordholland.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/1a7b96d1-3cd0-44e2-9060-64a806f0176a 
 
4 https://www.medemblikactueel.nl/2019/04/23/aantal-melkkoe-megastallen-noord-holland-verdubbeld/ 
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Inmiddels is er weer een nieuw rapport van Wakker Dier uitgekomen5. Wageningen Environmental 

Research (WENR) deed het onderzoek. In Noord-Holland zijn er tussen 2017 en 2021 zeven 

megastallen bijgekomen, een groei van 32%.  Het totaal aantal megastallen in Noord-Holland is 

daarmee op 29 gekomen. In de Omgevingsverordening NH2020 is de intensieve veehouderij in art. 

6.34  lid 2 als volgt terechtgekomen: 'In afwijking van het eerste lid is vestiging van intensieve 

veehouderij mogelijk indien dit zich richt op verplaatsing van op 30 november 2011 in Noord-

Holland bestaande intensieve veehouderij in Noord-Holland'.     

VRAGEN 

Vraag 1: 

Bent u het met de SP eens dat er tussen 2011 en 2021 wel degelijk een groei van het aantal 

intensieve veehouderijen in Noord-Holland heeft plaatsgevonden? Was dit uitsluitend het gevolg 

van de verplaatsing van bestaande intensieve veehouderijen? Hoe is het dan mogelijk dat het 

aantal intensieve veehouderijen gegroeid is? Zijn er intensieve veehouderijen die zich na 2011 in 

plaats van op één op meerdere locaties gevestigd hebben? Kunt u ons meedelen welke intensieve 

veehouderijen zich sedert 2011 in Noord-Holland naar een andere locatie verplaatst hebben? 

Hebben zich intensieve veehouderijen van buiten de provincie naar Noord-Holland verplaatst? 

Kunt u ons hierover uitgebreid inlichten?   

 

Vraag 2: 

Blijkbaar is er een paradigmadiscussie mogelijk over de begrippen 'megastal' en 'intensieve 

veehouderij'. Wakker Dier hanteert de volgende definitie van het begrip megastal: "Er is sprake van 

een megastal wanneer een veehouder op één locatie meer dieren houdt dan 7.500 vleesvarkens, 

1.200 zeugen (moedervarkens), 120.000 legkippen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien, 2.500 

vleeskalveren of 1.500 geiten (Gies 2015). Deze grenzen per diercategorie zijn destijds gekozen 

omdat bij deze grootte de agrarische bouwblokken, die doorgaans 1 a 1,5 hectare bedragen, 

maximaal benut worden. Een megastal was destijds drie keer groter waren dan wat gangbaar was. 

Bij megastallen wordt uitgegaan van een groot aantal dieren op één locatie in één grote stal (met 

meerdere verdiepingen), of een concentratie van kleinere stallen op hetzelfde erf (Gies et al. 

2007)." U hanteert voor het begrip 'intensieve veehouderij' de volgende definitie: "een niet- 

grondgebonden agrarisch bedrijf dat slacht-, fok-, leg-, pels- of melkdieren houdt, zonder of 

nagenoeg zonder weidegang of vrije uitloop, met uitzondering van veehouderij waarin producten 

worden vervaardigd die gecertificeerd zijn volgens in Nederland geldende regelgeving van de 

Europese Unie voor biologische producten en met uitzondering van viskwekerij." Is het mogelijk 

om een definitie van het begrip 'intensieve veehouderij' te maken waarin tevens de maatstaven 

voor het begrip 'megastal' zijn opgenomen? Zo ja, kunt u een voorstel doen? 

 

Vraag 3: 

Blijkbaar is een intensieve veehouderij nog geen megastal en een megastal nog geen intensieve 

veehouderij. Kunt u ons meedelen hoeveel en welke intensieve veehouderijen in de provincie 

Noord-Holland voldoen aan de definitie van 'megastal' van Wakker Dier?  

 

Vraag 4: 

De provincie Noord-Holland gaat in 25 gebieden, die de hele provincie bestrijken, een  

 
5 https://files.wakkerdier.nl/app/uploads/2022/06/28152443/Wakker-Dier-2022_Rapport-megastallen-in-
Nederland-1.pdf?_ga=2.141210800.32353462.1658594036-1326798118.1658594036 
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samenhangende aanpak maken voor het versterken van het Natuurnetwerk, eventuele Natura 

2000-gebieden, stikstofreductie en zaken als bodemdaling. In hoeverre zijn de intensieve 

veehouderijen dan wel megastallen in deze integrale aanpak meegenomen? Immers, deze vorm 

van veehouderij is niet extensief en kan een grote impact hebben op de leefomgeving, door 

bijvoorbeeld geurhinder, uitstoot van fijnstof, ammoniak, zoönosen en endotoxinen. Kunt u ons 

meedelen hoe de aanpak van intensieve veehouderijen er in de integrale gebiedsvisies uit gaat 

zien? 

 

Vraag 5: 

Nu er voortgang is in de integrale aanpak van de 25 gebieden, bent u er wellicht van op de hoogte 

wie de piekbelasters qua ammoniak onder de Noord-Hollandse agrarische bedrijven zijn. In 2021 

kon u dat nog niet6. Kunt u ons meedelen hoeveel van de intensieve veehouderijen piekbelasters 

zijn? 

 

Vraag 6: 

Inmiddels hebt u wellicht een beeld van de CO2- , methaan-, ammoniak- en fijnstofuitstoot 

afkomstig van de intensieve veehouderij. Acht u de sluiting van intensieve veehouderijen - 

eventueel door het opkopen ervan -  noodzakelijk om het klimaat, de natuur en de gezondheid van 

de mens in stand te houden en te verbeteren? Zo nee, waarom acht u de sluiting van de Noord-

Hollandse intensieve veehouderijen niet noodzakelijk? 

 

Vraag 7: 

Op 10 maart 2022 had zich voor de opkoopregeling MGA-1 in de provincie Noord-Holland niet één 

veehouder aangemeld. Inmiddels is de MGA-2 van kracht. Hebt u - in het kader van de 

opkoopregeling MGA-2 - de piekbelasters in Noord-Holland al actief benaderd? Zo ja, hoeveel van 

de piekbelasters zijn op uw voorstellen ingegaan? Zijn hier ook intensieve veehouderijen bij? Zo ja, 

hoeveel? 

 

Vraag 8: 

De Partij voor de Dieren deed in 2021 een voorstel voor het opstellen van dierenwelzijnsbeleid. 

Voor zover wij kunnen nagaan heeft onze provincie wel een gedeputeerde Dierenwelzijn, maar nog 

steeds geen dierenwelzijnsbeleid. Als het om intensieve veehouderij gaat hebt u echter wel 

(beperkte) aandacht voor het dierenwelzijn. In elk geval wordt in de Omgevingsverordening 

NH2020 in de bijlage over art. 6.34 vermeld: "Ook is dierenwelzijn een onderwerp dat tot 

maatschappelijke discussies leidt." De NVWA controleert het dierenwelzijn. Kunt u ons meedelen 

hoe vaak, sedert 2017,  de NVWA de intensieve veehouderijbedrijven in Noord-Holland 

controleerde en hoe vaak en voor welke tekortkomingen op het gebied van dierenwelzijn boetes 

werden uitgedeeld? 

 

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen 

na binnenkomst, beantwoorden. 

 

 
6 https://noordholland.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/370462d6-5d67-469b-b911-
3cbc611efb5c?documentId=bfe4d140-8634-49da-9b97-6093beb066ab 
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