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Geachte aanwezigen, 

De reden dat wij hier gebruik willen maken van 5 minuten spreekrecht, is het feit dat er op 2 juli jl. 

een Collegebesluit is genomen, zonder dat de raad hiervan in kennis is gesteld. Het besluit houd in 

dat het College een positieve grondhouding heeft tegen de komst van de Herenboeren op de 

Grotesteeg en alles in het werk zullen stellen, binnen hun mogelijkheden, om dit initiatief te 

faciliteren. 

Wat wij willen is dat dit initiatief ook een agendapunt wordt op de Raadsvergadering. 

Korte uitleg 

De Herenboeren Weert baseren hun concept op de 1e Herenboerderij van Nederland in Boxtel , 

welke op basis van een Green Deal 213 tot stand is gekomen. Maar de locatie Grotesteeg is totaal 

niet vergelijkbaar met die van Boxtel. De locatie in Boxtel ligt meteen aan de A2 tussen Eindhoven en 

Den Bosch, op een 100 ha gelegen landgoed, in de middel of no ware. Omsloten door 

autosnelwegen, en waar vergunningen voor landbouwhuisdieren al aanwezig waren, voordat men 

startte in 2017 door samenwerking van 8 partijen. Waaronder staats secretaris ven Economische 

zaken, staats secretaris van Infrastructuur en Milieu, Provincie, Gemeente, Stichting Herenboeren 

Nederland, HAS, en Stichting Landgoed Eigenaren. 

Op deze locatie in Boxtel ondervindt niemand hinder van de boerderij. 

De locatie Grotesteeg is een totaal andere locatie en ligt pal aan het bestemmingsplan 

Woongebieden 2014. En is rondom omsloten door burger woningen met vergezichten vanuit hun 

woningen gezien. Op deze locatie zijn geen vergunningen aanwezig en ook geen mest- of 

dierrechten. Er is zelfs in het bestemmingsplan Buitengebied 2011, welke is vastgesteld 26 juni 2013 

bij de toelichting bijlage 6, expliciet aangegeven dat er op dit perceel bedrijfsmatig geen activiteiten 

meer mogen worden verricht. Ook het POL 2014 van de Provincie geeft aan dat hier geen nieuwe 

vestiging of uitbreiding van landbouwhuisdieren mag plaatsvinden. Ook is er geen vergunning 

aanwezig in het kader van de  Natuur beschermingswet  

Terugkomend op de voorbeeld locatie Boxtel willen wij aangeven dat het hier gaat om een 

proeflocatie van de Herenboeren onder de vlag van Green Deal 213. Deze proef welke is gestart 

medio 2017, zal eindigen op 21 december 2021. Daarna zal deze proef in 2022 worden geëvalueerd 

en zal worden bekeken of dit project van de Herenboeren Maatschappelijk en Economisch 

verantwoord is. En zal er voor dit soort boerderijen regelgeving en besluitvorming komen. 

Kort samengevat komt het er op neer dat Coöperatie Herenboeren Weert op basis van een nog niet 

voltooid proefproject uit Boxtel, een halve boerderij (het concept is 20 ha, HBWeert hebben er 

ongeveer 10 ha) gaat opstarten zonder vergunningen en waarvan nog niet bekend is wat de gevolgen 

zijn. Er is  hierover telefonisch overleg geweest op 24 juli jl.  met een medewerker van het Ministerie 

van Landbouw Natuur en Visserij Den Haag. Deze deelde mede dat ook de Herenboeren binnen een 

Green Deal zich aan de wettelijke kaders moeten houden. En dus geen Vrijbrief krijgen voor het 

houden van 25 varkens en 999 kippen ( buiten op het land ) zonder vergunningen, zoals de 

Herenboeren mededelen in hun schrijven van 19 juni jl. aan het College. Zoals de vlag er nu bij hangt 

kunnen deze vergunningen ook niet worden verleend. 

Toen de Herenboeren in hun bijeenkomst van 18 juli jl. in het Milieucentrum op enig verzet van de 

buurtbewoners stuitte, probeerde men het klein te houden en werd ter plekke medegedeeld dat 

voorlopig maar 4 varkens en 125 kippen zouden worden gehouden. Deze aantallen vallen onder het 



hobbymatige. Maar ook hier stelt het Ministerie van LNV dat dit niet kan omdat coöperatie 

Herenboeren Weert een bedrijfsmatige boerderij is. Er is zelfs een vacature geplaatst om een boer in 

dienstverband te nemen die de werkzaamheden gaat verrichten voor € 3000,- bruto p/maand. 

Rust en verkeer 

De buurt is van mening dat het rustige karakter van de omgeving verleden tijd zal zijn en het 

afgelopen is met het vrije uitzicht en privacy van de huidige bewoners. De Herenboeren geven in hun 

brief aan dat een onderdeel van hun concept bestaat uit het  vast gegeven dat de toekomstige 200 

leden, wekelijks een bezoek brengen aan hun boerderij. Ook worden er cursussen, workshops, 

picknicks, Open dagen en educatieve lessen gegeven. Dit zal neerkomen op minimaal 13000 

verkeersbewegingen per jaar. Dit verkeer moet over een smal landweggetje uitlopend op een 

zandpad. Waar ook nog eens te weinig parkeergelegenheid is. Ook nu wordt wederom, door 

weerstand van de buurt, het verhaal klein gehouden en wordt aangegeven dat er afhaalpunten voor 

het voedsel, in Nederweert , Stramproy en centrum van Weert worden ingericht. Een en ander wijkt 

toch af van hun concept “voedsel produceren in de directe nabijheid”. Het overgrote deel van de 

leden van de Herenboeren komt niet uit de directe woonomgeving en velen  zelfs buiten de 

Gemeente Weert. 

De buurtbewoners zijn ook ter plekke gaan kijken in Boxtel. En zijn unaniem van mening dat de 

locatie Grotesteeg NIET geschikt is, maar meer gekeken zal moeten worden naar een locatie 

vergelijkbaar met Boxtel. Ik zal op het eind van mijn betoog nog enkele foto’s laten rondgaan die in 

Boxtel genomen zijn. Ook naar de toekomst zal de huidige 10 ha te klein zijn en zet men zich 

daardoor nu al schaakmat. 

Er is gebleken tijdens het bezoek aan Boxtel dat het concept op Utopia lijkt, klein beginnen en steeds 

groter worden.  

Er worden diverse plastic folie tunnels geplaatst van minimaal 50 meter lang. 

Laagstam fruitbomen worden vervangen door hoogstam fruitbomen. Er worden potstallen voor vee 

gebouwd, omdat blijkt dat men mest nodig heeft voor de bemesting van het land.  

Want men is tot de conclusie gekomen dat zonder bemesting geen productie mogelijk is. En zo kan ik 

nog wel even doorgaan. 

Wij hebben vernomen dat de Gemeente diverse andere mogelijke locaties heeft aangewezen . 

Waarom is nu juist voor Grotesteeg gekozen, welke NIET op deze lijst stond? 

Wij weten in ieder geval de reden van de coöperatie Herenboeren, namelijk dat de omgeving 

rondom de Grotesteeg  “zo een rustige locatie is”. 

Deze rust zal straks helaas tot het verleden gaan behoren wanneer de coöperatie Herenboeren 

Weert, toestemming krijgt om zich hier te mogen vestigen. 
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