
Voorzitter, 

Toen we een poosje terug als donderslag bij heldere hemel het bericht kregen dat 
de megastal er niet kan komen vanwege vooral de stalderingsregels, waren wij 
van ‘Hart voor Schijndel’ blij, maar ook verbaasd. Wat was er gebeurd dat de 
portefeuillehouder – pardon, het vol-le-di-ge College, ineens van voorstander 
tegenstander was geworden? De wethouders zijn gezwicht voor de druk uit de 
samenleving, gokte ik. ‘Welnee’, zei fractiegenoot Van Esch, ‘gedeputeerde 
Spierings trok aan de bel’. Quasi nonchalant opperde ik die optie in de 
raadscommissie en verdomd. 

Hier in deze gemeenteraad zitten twee advocaten en met dossiers als dit zou ik 
bijna jaloers op hen kunnen worden. Want de vraag of er nou wel of geen enorme 
stal moet of mag komen, lijkt meer en meer een juridische.  

Zoals de heer Verhagen senior onlangs tegen onze fractie zei: ‘Het gaat allang niet 
meer over varkens’. Het wordt tijd dat het daar eens over hebben. Over varkens. 

 

Voorzitter, wist u dat varkens een enorm goed langetermijngeheugen hebben? Dat 
ze begrijpen dat ze zichzelf zien als ze in een spiegel kijken? Wist u dat varkens 
rouwen als er een soortgenoot dood gaat? Dat ze, net als chimpansees, joysticks 
van computerspelletjes kunnen besturen? Dat ze met elkaar spelen zoals honden 
dat doen? Dat biggen binnen zeven dagen zindelijk zijn en dan een afgelegen 
plekje zoeken om hun behoefte te doen? Dat ze twintig verschillende geluiden 
hebben waarmee ze met elkaar communiceren? Dat, als mensen hen een naam 
geven, ze die naam binnen twee weken herkennen? Dat ze kunnen zwemmen? Dat 
ze wel 17,5 kilometer per uur kunnen rennen?  

Als ze daar de kans toe krijgen. 

Voorzitter, en dan kan ik ook nog wat vertellen over de vraag of zo’n enorm 
gebouw in het buitengebied hoort, over draagvlak in de samenleving in het 
algemeen en de buurt in het bijzonder en over wat onze eigen GGD er allemaal 
van vindt. Maar dat vertelden wij van Hart allemaal al eens. 

Eén aspect nog daarover. Voorzitter, u gaat op zoek naar een woning in 
Meierijstad. Juist vandaag las ik in De Groene Amsterdam een tip voor u. Citaat: 
‘Als je in Brabant een huis koopt, moet je eerst goed kijken waar de wind vandaan 
komt’. Ik las het in een artikel over fijnstof. De intensieve veehouderij is, aldus 
een studie van ons eigen RIVM, verantwoordelijk voor 199 extra patiënten met 
een longontsteking per 100.000 inwoners. Een nog maar twee maanden oude 
satelliet heeft voor het eerst beelden vrijgegeven van de luchtkwaliteit en de 
resultaten daarvan brachten bij het KNMI een schok teweeg. De landbouw is na 
verkeer en industrie de grootste veroorzaker van de aanval op onze gezondheid. 

 

Voorzitter, ‘Hart voor Schijndel’ heeft er geen geheim van gemaakt dat we niet 
staan te springen om een megastal in onze gemeente. Tegelijkertijd zijn we van 



mening dat de gemeente ondanks de waarschijnlijke en voor ons plezierige, 
uitkomst een zootje heeft gemaakt van dit dossier. De ondernemers hebben keer 
op keer hun best gedaan om te voldoen aan de eisen die de gemeente stelde en 
zijn keer op keer wijsgemaakt dat de gemeente hen steunde. De ondernemers 
hebben gelijk dat de gemeente Sint-Oedenrode in december 2016 al de knoop had 
moeten doorhakken. Lees de brief van Agrifirm van 8 december jl, voorzitter. De 
ondernemers hebben gelijk dat ze pissig zijn over de manier waarop het College 
haar verantwoordelijkheid lafjes wegmoffelt. En buurgemeente Laarbeek heeft 
gelijk dat ze ons fijntjes herinneren aan de kosten die ze maakten om grond te 
kopen voor de ondernemers. Of het College nog ergens een half miljoen heeft 
liggen, luidt vrij vertaald de vraag.  

 

Waar Hart zich verder enorm aan heeft gestoord, is de opmerking van de 
portefeuillehouder dat hij er neutraal instaat. Voorzitter, wij willen geen neutrale 
wethouders. Wij willen geen neutraal College. We vragen met klem om een 
College dat stelling neemt. Bij voorkeur voor leefbaarheid, duurzaamheid, 
buitengebied en varkens die 17,5 kilometer per uur mogen rennen – maar in ieder 
geval een College dat kiest en knokt.  

Wethouder, recht uw rug, kijk de raad recht in de ogen aan en zeg ons: wat wil 
het College? Zeg niet dat het u niet uitmaakt, want voorzitter: dat slaat als een 
tang op een varken. 

 

 

 

 

 

 


