
Agenda bijeenkomst met Raadsleden dinsdag 19 mei 2015

Welkom

Uitleg doelstelling LmdA

                                                                    

De doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde luidt:

Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de aarde 
op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier 
hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden:

a. Een spiritueel: 
Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd zijn in 
alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen, verantwoordelijkheden willen 
dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij zijn.  

b. Een ecologisch:
Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en koesteren; 
rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het noodzakelijke voor 
blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.                                          

      c.   Een  sociaal:
            Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de  natuur; samen overleggen, werken en   
            delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang,  
            muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.

d. Een economisch:
            Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het      
            benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve 
            energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen,
            materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen, en grondstoffen.

1.
en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 Te streven naar een bewogen deskundig eigen bestuur
 Studie en onderzoek
 Voorlichting en/of communicatie en/of samenwerking van/met particulieren, organisaties, 

verenigingen, stichtingen, bedrijven, instellingen en overheden;
 Ondersteuning van activiteiten en innovaties gericht op of passend  in een duurzame samenleving;
 Tegengaan van gangbare en nieuwe denkwijzen en gewoonten die duurzaam samen leven met de 

aarde in de weg staan;
 Te streven naar een oprecht gebruik van de term “duurzaamheid”;
 De bovenstaande punten in de meest algemene zin te bedoelen ook buiten Nederland.



Secretaris: Lies Visscher - Endeveld, Warmseweg 24, 7075 EL Etten 
Tel: 31 (0)315-341052  e-post:   liesvisscher@live.nl of levenmetdeaarde@live.nl 
KvK Arnhem nr.09122301    opgericht op 11 juni 2001 te Doetinchem
Sinds 15 oktober 2008 lid van PGL
IBAN van de stichting is NL76 INGB 0009143133.LmdA is een ANBI

Uitleg situatie Laarstraat
1. Geschiedenis
De grond waarom het gaat wordt niet gekocht door de buren.
De grond wordt wel aangeboden aan de naasten, maar 
zij vinden de prijs te hoog; het is laag gelegen, natte grond.
Lang blijft de grond te koop; belangstellenden hopen dat de prijs zakt.
De grond wordt gekocht na bemiddeling van de LTO door een groep van vier boeren 
die er een opfokbedrijf voor varkens willen vestigen.
Er komen hevige protesten uit de buurt richting gemeente.
De omwonenden vragen de gemeente geen medewerking te verlenen voor het wijzigen van het 
bestemmingsplan en geen milieuvergunning te verlenen.
De veehouderij is zo groot dat er een MER procedure moet worden gevolgd.

31 januari 2002 wordt de reconstructiewet aangenomen. Doel: beperken van negatieve gevolgen 
van de intensieve veehouderij.

Doelstellingen
De reconstructie  van  het  landelijk  gebied  is  een  verzamelbegrip  waarin  veel  doelstellingen bij
elkaar komen, zoals: 

 het verbeteren van de ruimtelijke inrichting;
 het verbeteren van de milieu- en waterkwaliteit;
 het waarborgen van economische (veer)kracht;
 het verbeteren van de bedrijfsstructuur in de veehouderij;
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 het waarborgen van de leefbaarheid;
 de totstandkoming van robuuste natuur. 

Met  de uitvoering van de reconstructie  streven alle bij  het  buitengebied betrokken partijen een
duurzame  inrichting  en  ontwikkeling  van  het  platteland  na.  Daarbij  wordt  gezocht  naar  het
realiseren van de vele doelstellingen in onderlinge samenhang.

Reconstructiecommissies worden ingesteld. Dit betekent veel werk, maar er is te weinig 
communicatie met bevolking

5 juli 2005: elke gemeente heeft een bestuursakkoord met provincie en waterschap en moet 
bestemmingsplannen aanpassen  (In Oude IJsselstreek op dat moment nog niet geregeld)

26 juli 2006 startnotitie t.b.v. bioindustrie

Enquête, informatiekrant, burgerinitiatief in de provincie, wij zijn het megazat.

18 maart 2012  Ries Kock spreekt op de Dam  “Wij zijn het mega zaterdag”
29 augustus 2015  vierde keer.

Uitslag enquête  http://loginlaarstraat.nl/joomla/index.php/ct-menu-item-2

De meeste mensen, 727, kozen voor helemaal geen megastallen in het LOG gebied, gevolgd door 
547 mensen die voor de visie van de Stichting MOOIJ land kozen. Slechts 34 mensen spraken zich 
uit voor de visie van de gemeenten.

1 juli 2014 Reconstructie wet ingetrokken. Gemeenten denken dat het nu weer kan gaan zoals het 
was.... Echter zeer zorgvuldige formulering in bestemmingsplannen nodig voor herstel van de aarde
en sociale verbetering en samenhang.

Politiek kan veel bedenken, maar elk individu kan anders kiezen....
In feite een keuze van ieder persoonlijk.

Laarstraat

Na het in gang zetten van de procedures Laarstraat, gaat de gemeente een visie ontwerpen voor de 
inrichting van het Landbouwontwikkelingsgebied Azewijnse broek.
Volgens dit plan zouden 60 grote varkensveefabrieken zich moeten kunnen vestigen in 
het Azewijnse broek. De vraag van de provincie is het vestigen van 15 nieuwe bedrijven en groei 
van 60% van de bestaande bedrijven.

Bij de Raad van State is dit laatste plan vernietigd. De vergunning voor de Veehouderij Laarstraat 
blijft onverkort, ook al zou deze volgens de beschreven richtlijnen in de Plan MER niet 
gelokaliseerd mogen worden in de zgn. “Oeroude IJsselstromen”, waaronder het gebied Laarstraat 
valt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=69218

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=69218
http://loginlaarstraat.nl/joomla/index.php/ct-menu-item-2


Uit die uitspraak Raad van State, 11 juli 2012:

Ingevolge artikel 4, lid 4.1, van de planregels van het plan, wordt aan voornoemde artikelen 5 en 6, 
leden 5.1 en 6.1, aanhef en onder a, de zinsnede "en met dien verstande dat uitsluitend de bestaande 
intensieve veehouderijen zijn toegestaan" toegevoegd.

Ingevolge artikel 4, lid 4.2, wordt aan voornoemde artikelen 5 en 6 als lid 10a toegevoegd:

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 1 onder a voor het 
omzetten van het gebruik van een agrarisch bouwperceel, niet in gebruik zijnde als een intensieve 
veehouderij, naar een intensieve veehouderij, met dien verstande dat:

a. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van 
omliggende gronden, waartoe in ieder geval dient te worden aangetoond dat sprake is van een 
aanvaardbaar leefklimaat op het gebied van geur;

b. er een landschappelijk inpassingsplan is op grond waarvan de landschappelijke inpassing van de 
intensieve veehouderij overeenkomstig de in de toelichting bij dit plan opgenomen spelregels, 
wordt gewaarborgd.

Ingevolge artikel 4, lid 4.4.1, voor zover hier van belang, wordt aan voornoemde artikelen 5 en 6 als
lid 13b toegevoegd:

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen ten behoeve van de 
nieuwvestiging van een intensieve veehouderij binnen de gronden die op de themakaart Log 
Azewijn zijn aangegeven als 'Broekgebieden - nieuwvestiging toegestaan', met dien verstande dat 
voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden:

a. er wordt een nieuw agrarisch bouwperceel opgenomen op de plankaart waarbij geldt dat:

1. de afstand van het nieuwe bouwperceel tot naastgelegen bestaande erven bedraagt minimaal 250 
m;

2. de oppervlakte van het agrarisch bouwperceel bedraagt maximaal 1,5 ha;

h. er is aangetoond dat er geen vrijgekomen agrarisch bouwperceel beschikbaar is, waar vestiging 
van een intensieve veehouderij mogelijk is;

i. er is aangetoond dat vestiging geheel of overwegend binnen de gronden die op de themakaart Log 
Azewijn zijn aangegeven als 'Linten - Broekgebieden' of 'Linten - Oeroude IJsselstromen' 
redelijkerwijs niet mogelijk is;

j. er een landschappelijk inpassingsplan is op grond waarvan de landschappelijke inpassing van de 
intensieve veehouderij overeenkomstig de in de toelichting bij dit plan opgenomen spelregels, 
wordt gewaarborgd;

k. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in de omgeving aanwezige functies en waarden, 
waartoe in ieder geval onderzoek dient te zijn verricht naar flora en fauna en voorts uit 
archeologisch onderzoek is gebleken dat geen archeologische waarden worden geschaad;

m. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de belangen van eigenaren en gebruikers van 
omliggende gronden, waartoe in ieder geval dient te worden aangetoond dat sprake is van een 
aanvaardbaar leefklimaat op het gebied van geur, geluid en luchtkwaliteit.

Ingevolge artikel 4, leden 4.4.2, 4.4.3 en 4.4.4, wordt aan voornoemde artikelen 5 en 6 als lid 13c, 
13d en 13e een wijzigingsbevoegdheid van vergelijkbare aard toegevoegd, op grond waarvan het 
bestemmingsplan kan worden gewijzigd ten behoeve van de vestiging van een intensieve 
veehouderij binnen de gronden die op de themakaart Log Azewijn zijn aangegeven als 'Oeroude 
IJsselstromen - nieuwvestiging toegestaan', 'Linten - Broekgebieden' en 'Linten - Oeroude 
IJsselstromen', met dien verstande dat, voor zover van belang, in de twee laatstgenoemde gebieden 
niet behoeft te zijn aangetoond dat vestiging in een ander gebied niet tot de mogelijkheden behoort.



Ingevolge artikel 5, lid 5.2, voor zover hier van belang, wordt aan voornoemde artikelen 5 en 6 als 
lid 12a toegevoegd:

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor de uitbreiding dan wel voor de 
aanpassing van de begrenzing van een agrarisch bouwperceel ten behoeve van een bestaande 
intensieve veehouderij binnen bepaalde gronden die op de themakaart Log Azewijn zijn 
aangegeven, met dien verstande dat voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden:

a. uitbreiding van het agrarisch bouwperceel is toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 1,5 ha 
met dien verstande dat uitbreiding van het agrarisch bouwperceel tot een oppervlakte van maximaal 
2,0 ha is toegestaan voor zover dit voor het gehele perceel of een deel van het perceel is aangeduid 
op de themakaart Log Azewijn;

d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in de omgeving aanwezige functies en waarden, 
waartoe in ieder geval onderzoek dient te zijn verricht naar flora en fauna en voorts uit 
archeologisch onderzoek is gebleken dat geen archeologische waarden worden geschaad;

f. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de belangen van eigenaren en gebruikers van 
omliggende gronden, waartoe in ieder geval dient te worden aangetoond dat hierdoor geen sprake is
van een onaanvaardbaar leefklimaat op het gebied van geur, geluid en luchtkwaliteit.



               

2. Stand van zaken

3 geen varkens, wat wel?

Wat is een Voedselbos? Wat is permacultuur?

https://drive.google.com/file/d/0BznRIYxR0GnLNllsVDJGdm9GcEE/view?pli=1, 

http://media.wix.com/ugd/7869e4_a04c82ef3a6d458a4949008446e191c8.pdf 

     

Voordelen van een voedselbos voor

Het milieu en de biodiversiteit

Het klimaat

De sociale verhoudingen

https://drive.google.com/file/d/0BznRIYxR0GnLNllsVDJGdm9GcEE/view?pli=1


De economische noodzakelijkheden

De cultuur, dat wat we ten positieve samen opbrengen.

Het grondgebruik van elke vierkante meter is daarbij heel cruciaal.

De grond wordt zeer effectief gebruikt. 

Integrale samenwerking voor alle aspecten van het leven.

En voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap met een extreem hoog aantal 
eetbare soorten. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van ecologische principes die kenmerkend zijn 
voor een natuurlijk bos. In een volgroeid bos vindt een enorme productie plaats van biomassa, met 
name in de vorm van hout, blad en een grote verscheidenheid van voedsel waaronder vruchten en 
noten. Dit hoge productieniveau wordt bereikt zonder gebruik van externe inputs als (kunst)mest of 
bestrijdingsmiddelen. Desondanks komen er géén plagen voor. Het systeem heeft ook bewezen 
droogte goed te kunnen doorstaan. Een bos heeft immers geen kunstmatige beregening nodig.

Geen Varkens? Wat dan?

3. Wat kan de raad/ een individueel raadslid doen?

4. Genomen acties

o.a:
Brief aan College

  



Aan het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek

Betreft: Voorkomen vee-industrie voor 6000 varkens aan de Laarstraat in Vethuizen
                                                       

Etten, 11 mei  2015,

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek,

In het verleden heeft het “dossier Laarstraat” veel aandacht gehad in de gemeente.
Immers vanaf 2006 was sprake van bestemmingsplanwijziging en het verlenen van een milieuvergunning voor het 
oprichten van een vee-industrie voor 6000 vleesvarkens. Dit was een initiatief van vier ondernemers, die de grond als 
landbouwgrond hadden verworven en niet in de buurt woonden en werkten. De gemeente had tegen de wil van de 
bevolking medewerking gegeven aan dit plan. Zie daartoe de website van www.loginlaarstraat.nl  en 
www.blauwvuur.nu, 

De buurt, de dorpsgemeenschappen in het toenmalige Landbouwontwikkelingsgebied  “Azewijnsebroek”en de 
bewoners van de omringende dorpen wilden deze megalomane ontwikkeling niet, omdat dit nadelig is voor de 
bedrijfsvoering van de bestaande ondernemers, het welzijn van de buurt, de boeren die er  wonen en de drie recreatie-
ondernemingen in een straal van ongeveer 600 meter van de beoogde locatie. Bovendien is een bedrijfsvoering, waarbij 
gevaar voor gezondheid, onrechtvaardigheid en uitputting van het land hier en elders de gevolgen zijn, niet van deze tijd
en zeker niet van de toekomst. Zie voor een overzicht van activiteiten in het verleden, en de uitslag van een gehouden 
deur-aan -deur enquête op de website van www.loginlaarstraat.nl . Hieruit blijkt dat 3 % van de mensen het eens was 
met de plannen van de gemeente.
In de jaren die volgden zijn de ondernemers aan de Laarstraat in Vethuizen er niet in geslaagd hun plan uit te voeren; het
is kennelijk niet rendabel om op die plek varkensvlees te produceren. 
Inmiddels is de grond met verleende vergunningen een jaar te koop. Kortgeleden is de opdracht tot verkoop  in handen 
gegeven van een makelaar.
Om te voorkomen dat er tégen de wil van de bewoners een  megalomaan, ongewenst en niet rendabel project wordt 
uitgevoerd, vragen wij u, als persoon en als lid van het College van B en W al het nodige te doen om deze ontwikkeling 
te voorkomen. 

Omdat er tot nu toe geen uitvoering is gegeven aan het bouwen van een stal voor vee-industrie vragen wij, de bewoners 
van het gebied en andere betrokkenen, de milieuvergunning voor het oprichten van die industrie in te trekken.

Gezien de ontwikkelingen zouden wij graag met u in gesprek komen. Is het mogelijk dat wij een toelichting geven  
tijdens een ronde tafel met de Gemeenteraad, of op andere manier in gesprek komen over wat de mogelijkheden zijn  en
wat ons te doen staat?

Met vriendelijke groeten,
namens Stichting Leven met de Aarde, 
Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water,
omwonenden en andere betrokkenen,

Hoogachtend,
Lies Visscher-Endeveld
Secretaris stichting Leven met de Aarde
Warmseweg 22
7075 EL Etten
tel 0315-341052

We staan er niet alleen voor, overal zijn initiatieven om zelf bezig te zijn met voedsel en onafhankelijker te 
worden in diversiteit.

Is deze bijeenkomst al bekend eigenlijk hier?
http://groendichterbij.nl/GroenDichterbijAlmere19mei
Morgenavond.
      

19/5: Groen Dichterbij Almere: Tips en ideeën voor jouw groene buurtproject

http://groendichterbij.nl/GroenDichterbijAlmere19mei
http://groendichterbij.nl/GroenDichterbijAlmere19mei
http://www.loginlaarstraat.nl/
http://www.blauwvuur.nu/
http://www.loginlaarstraat.nl/


Op dinsdag 19 mei organiseert IVN Flevoland in samenwerking met Mooi Zo Goed Zo, 
Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere, Vereniging Buitenstad, en Growing...
groendichterbij.nl

Maar ook:

Aantal megastallen neemt snel toe... willen we dat, is dat goed?  Visie op duurzame landbouw

Wereldpremière One Single Planet in bezet 
Maagdenhuis

Marianne Thieme maakt nieuwe documentaire over rendementsdenken, de grote 
duurzaamheidsproblemen en hun oplossingen

11-03-2015

De Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de 
Dieren, organiseert vandaag de wereldpremière van de nieuwe documentaire ‘One Single 
Planet’. De wereldpremière vindt plaats in het bezette Maagdenhuis. Marianne Thieme 
maakte deze film over rendementsdenken, de grote duurzaamheidsproblemen die onze 
planeet bedreigen en de mogelijke oplossingen om de aarde leefbaar te houden voor komende 
generaties. Voor dit vierluik sprak Marianne Thieme met toonaangevende wetenschappers, 
beleidsmakers en denkers over de metafoor van astronaut Wubbo Ockels, die de aarde 
vergeleek met een uit koers geraakt ruimteschip met 7 miljard opvarenden.

Aan de hand van het wereldvoedselprobleem, de wereldwatercrisis, zoönosen en het 
biodiversiteitsprobleem, denken wetenschappers mee over de oorzaken en mogelijke oplossingen 
voor de uit rendementsdenken geboren systeemcrisis die de wereld in zijn greep houdt.

Marianne Thieme: “We zien in ons onderwijs, onze voedselvoorziening, het openbaarbestuur en de 
gezondheidszorg dat het rendementsdenken, gericht op korte-termijn-economische-belangen heeft 
geleid tot een zeer eenzijdige logica, waarin alles van waarde in geld vertaald wordt. Traditionele 
politici beperken zich tot een zeer eenzijdig mensbeeld, zonder toe te komen aan een wereldbeeld 
waarin plaats is voor mededogen en duurzaamheid. Ik vind dat er eindelijk in breder perspectief 
over oplossingen gedacht moet worden en hoop dat deze documentaire daartoe een aanzet kan 
geven. Ik ben zeer vereerd dat we deze documentaire in première kunnen laten gaan in het bezette 
Maagdenhuis, een hoopvol signaal van een jonge generatie die niet langer lijdzaam toeziet terwijl 
de afbraak voortschrijdt”.

–.-.-.-.-

De plaatselijke wijze van werken is het allerbelangrijkste om verandering ten goede 
te bewerkstelligen. De landbouw en het herstel van de aarde zijn cruciaal!

–.-.-.

Wat kunnen de raadsleden doen?
Welke studies/onderbouwing zijn meer nodig?
Kan er een werkgroep gevormd worden waar ook de overheid in meedenkt?
Staat de raad achter het idee om het project aan te melden als landschapsversterkend bij de provincie
(zie folder) 

http://www.gelderland.nl/gelderseprijs2016 

http://www.gelderland.nl/gelderseprijs2016


http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nieuws/2014/2015-internationaal/

http://www.jaarvandebodem.nl/#/home   

Afspraken?

Publiciteit?

20.00  of eerder  sluiting

http://www.jaarvandebodem.nl/#/home
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nieuws/2014/2015-internationaal/
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