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Partij voor 
de Dieren ® ^ 
Statenfractie Groningen 

Pekela, 22 augustus 2015 

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op 
grond van ex artikel 46 RvO 

Geacht college, 

De Partij voor de Dieren heeft uit de pers vernomen' dat het onderzoek door Rotshuizen 
Geense Advocaten naar de eventuele komst van de stal van dhr. Buijs te Bourtange is 
afgerond. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot de conclusie dat de provincie 
geen ontheffing hoeft te verlenen, dan wel geen ontheffing mag verlenen voor de bouw van 
deze megastal. 

Er ligt nog een verzoek vanuit de gemeente Vlagtwedde voor het afgeven van een verklaring 
van geen bedenkingen door de provincie voor de bouw van een stal van formaat te 
Munnekemoer. Technische navraag heeft ons geleerd dat deze stal onder dezelfde 
overgangsregeling valt als de stal van dhr. Buijs. Het betreft de Stal "Rass Future Farms BV", 
Munnekemoer Oost 44 te Ter Apel (gemeente Vlagtwedde). Deze zou onderdak moeten 
bieden aan bijna duizend stuks melkvee. De Partij voor de Dieren wil ook de komst van deze 
stal voorkomen. 

Wij kijken met grote belangstelling uit naar uw reactie op het voornoemde rapport, maar 
willen u ook alvast de volgende vragen stellen. 

1. Is het correct te veronderstellen dat indien u besluit op basis van het rapport geen 
ontheffing te verlenen dit een precedent zal scheppen voor de stal van Rass Future 
Farms BV te Munnekemoer? 

2. Indien u besluit geen ontheffing te verlenen voor de bouw van stal Buijs te 
Bourtange, zult u dan in uw besluit ook meenemen, dat er geen ontheffing zal 
worden verleend aan Rass Future Farms BV te Munnekemoer? Zo nee, waarom niet? 
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3. Indien de conclusies van het onderhavig rapport niet in directe zin toepasbaar zijn op 
de stal van Rass Future Farms te Munnekemoer, is het college dan bereid een 
soortgelijk onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden voor 
het voorkomen van de bouw van deze megastal? Zo ja, wanneer kunnen wij dat 
tegemoet zien? Zo nee, waarom niet? 

Wij verzoeken u de vragen te beantwoorden voor 7 oktober a.s., zodat we de 
beantwoording nog kunnen betrekken bij de behandeling van uw besluit over de stal van 
dhr. Buijs, 

Met vriendelijke groet. 

Ankie Voerman 
Partij voor de Dieren 

' http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/Reen-ontheffing-voor-megastal-vlagtwedde-12927333.html 


