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ZLTO blijft de strengere Bra-
bantse milieueisen voor veehou-
ders aanvechten bij de recht-
bank in Den Haag. De boerenor-
ganisatie hoopt de deadline
waarop stallen moeten zijn aan-
gepast aan nieuwe stikstofnor-
men alsnog terug naar 2028 te
krijgen.
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Dat heeft ZLTO deze week laten
weten. De mededeling komt na de
vorige uitspraak van de rechtbank,
anderhalve maand geleden, enigs-
zins als een verrassing. De provin-
cie werd daarbij grotendeels in het
gelijk gesteld: die mag Brabantse
boeren een strenger regime opleg-
gen dan elders in het land. Wel
vroeg de rechtbank aandacht voor
individuele gevallen. Boeren die
slechts een marginale bijdrage heb-
ben aan de stikstofneerslag op na-
tuurgebieden zouden niet zomaar
tot grote investeringen kunnen
worden gedwongen. Maar dat moet
van geval tot geval worden beoor-
deeld, aldus de rechter. Die daarom
aan ZLTO en provincie de opdracht
meegaf om eerst nog eens samen
om tafel te gaan.

Dat gesprek is zeker nog niet af-

geketst, benadrukken beide par-
tijen. ,,Onze leden vinden het be-
langrijk dat we ook het juridische
traject voortzetten. Maar daarnaast
blijven we ook in overleg met de
provincie’’, aldus een woordvoer-
der. De provincie zet ook nog steeds
in op een gezamenlijke oplossing.
De nieuwe coalitie versoepelde de
deadline bij haar aantreden al van
oktober 2022 naar januari 2024.
,,Dat moet echter nog officieel wor-
den vastgelegd’’, aldus een provin-
ciewoordvoerder. ,,Ik denk dat dat
meespeelt bij het besluit om ook de
rechtszaak voort te zetten.’’

Overigens is de provincie niet
van plan om de datum naar 2028 te-
rug te schuiven, zoals ZLTO in het
persbericht andermaal zegt te wil-
len. ‘We zijn van mening dat we
met het verschuiven van de datum
naar 2024 zodanige ruimte bieden
aan boeren dat ze ook daadwerke-
lijk de tijd hebben om innovatieve
stalsystemen te realiseren’, schrijft
gedeputeerde Elies Lemkes (CDA).
‘Maar we zijn en blijven in gesprek
met elkaar.’

Rechter zei eerder
dat strenger regime
voor Brabantse
boeren mag

ZLTO toch naar
rechter om stal

Ruim vier jaar na de
definitieve goedkeuring
door de Raad van State
wordt dit najaar gestart
met de bouw van een
nieuw crematorium aan de
Peeldijk in Handel.
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Het plan van grondeigenaar Wim
Meulenmeesters om aan de Peel-
dijk een crematorium te bouwen,
lag er al langer. Zijn dochter An-
gela Kastelijn-Meulenmeesters
runt vlak bij het te bebouwen
perceel een huisdierencremato-
rium en -begraafplaats, dat ge-
woon blijft bestaan. In de EVG
Group heeft Meulenmeesters nu
een partij gevonden die het cre-
matoriumplan daadwerkelijk wil
realiseren. Een eerder idee van
hem om aan de Peeldijk ook een
hondenpension op te zetten, is
nu definitief van de baan.

Het nieuwe crematorium, Pel-
grimshof geheten, krijgt een luxe
uitstraling en moet uitgroeien tot
een ‘kennis- en informatiecen-
trum’ voor de uitvaartwereld.
Volgens Michelle Wolterink van

de EVG Group, een bedrijf van de
Mortelse ondernemer Fransjan
van den Elzen, biedt het complex
straks ook ruimte aan bijvoor-
beeld zzp’ers die gespecialiseerd
zijn in rouwverwerking. 

Pelgrimshof moet zich volgens
Wolterink gaan onderscheiden
van bestaande crematoria en uit-
vaartcentra door een persoonlijke
benadering en uitstraling. ,,Zo
komt er een soort bruine kroeg,
waar familie en vrienden na af-
loop een drankje kunnen drin-
ken. Niet in een steriele omge-

ving waarin je het gevoel krijgt
een nummer te zijn, maar in een
mooi aangeklede ruimte”, noemt
Wolterink als voorbeeld. De ont-
wikkelaar is met meerdere poten-
tiële exploitanten in gesprek.

Het nieuwe gebouw krijgt een
grote en kleine aula, en acht sui-
tes waarin nabestaanden 24 uur
per dag terechtkunnen om nog
bij de overledene te kunnen zijn.
Buurtbewoners zijn onlangs bij-
gepraat tijdens een informatiebij-
eenkomst in Time Out. De bouw
moet in oktober van start gaan.

Bouw crematorium in
Handel snel van start

▲ Een impressie van het nieuwe Pelgrimshof in Handel. ILLUSTRATIE
DENKKAMER ARCHITECTUUR EN ONDERZOEK.


