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Onderwerp 
Informatie over de stalbrand in Kruisland van 10 juni 2016 

Steenbergen; 15 juni 2016 

Aan de Raad, 

Op vrijdag 10 juni zijn bij een grote brand in Kruisland twee varkensstallen afgebrand. De brandweer 
richtte zich op het voorkomen van schade aan de naastgelegen stallen. Vlak na de brand werd een 
indicatie gegeven van ongeveer 2.000 omgekomen varkens. Inmiddels zijn de cijfers bekend en zijn er 
helaas 2.688 omgekomen varkens te betreuren. Door adequaat optreden van de brandweer zijn de 5.600 
varkens in de naastgelegen stallen gelukkig ongedeerd gebleven. 

Door de brand zijn de stallen ingestort en de omgekomen varkens liggen nog onder het puin. Het is niet 
waarschijnlijk dat hier nog levende varkens tussen liggen. Inmiddels wordt er hard gewerkt om de 
omgekomen varkens zo spoedig mogelijk te ruimen. De varkens zijn moeilijk te bereiken door het puin 
van het ingestorte dak. Daarnaast moet de veiligheid van de ruimers gewaarborgd kunnen worden. Het 
ruimen van de varkens heeft hierdoor nog wat meer tijd nodig. De verwachting is dat voor het 
aankomende weekend alle varkens zijn geruimd. 

Overlast 
In de tussentijd kan in de buurt van de afgebrande varkensstallen stankoverlast ontstaan. Ook kunnen 
inwoners van Kruisland en Oud-Gastel hier last van hebben, dit is afhankelijk van de windrichting. 
Burgemeester Van den Belt heeft inmiddels burgemeester Giel Janssen van de gemeente Halderberge 
hierover geïnformeerd. Ook is een communicatietraject opgestart om onze inwoners te informeren over 
wat er op dit moment gebeurt bij de afgebrande stallen. Hierbij is nadrukkelijk ook samenwerking gezocht 
met de provincie, de gemeente Halderberge en de GGD. 

We adviseren de inwoners in de directie omgeving van de stallen om uit voorzorg ramen en deuren 
gesloten te houden. De GGD verwacht niet dat er op de langere termijn effecten op de gezondheid van 
omwonenden optreden. Op de korte termijn kunnen inwoners stankoverlast ervaren. 

Zodra de ruiming van de varkens is afgeroftd7ĩŕïïõì*neert de gemeente uw raad hierover. Ook als er 
tussentijds nieuws is te melden, wordt .kfniervan op qe hoogte gebracht. 
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Ruiming varkens na brand in Kruisland in volle gang 

Op vrijdag 10 juni zijn bij een grote brand in Kruisland twee varkensstallen afgebrand. Vlak na 
de brand werd de indicatie gegeven dat er 2.000 varkens zouden zijn omgekomen. Inmiddels is 
bekend dat er 2.688 omgekomen varkens zijn te betreuren. Gelukkig heeft de brandweer 
ongeveer 5.600 varkens weten te redden. De stallen zijn door de brand ingestort en de varkens 
liggen nog onder het puin. 

Inmiddels wordt er hard gewerkt om de dode varkens zo spoedig mogelijk te ruimen. De varkens zijn 
moeilijk te bereiken door het puin van het ingestorte dak. Daarnaast moet de veiligheid van de ruimers 
gewaarborgd kunnen worden. Het ruimen van de varkens heeft hierdoor nog wat meer tijd nodig. De 
verwachting is dat voor het aankomende weekend alle varkens zijn geruimd. 

Overlast 
In de tussentijd kan in de buurt van de afgebrande varkensstallen stankoverlast ontstaan. Ook kunnen 
inwoners van Kruisland en Oud-Gastel hier last van hebben, dit is afhankelijk van de windrichting. 
Burgemeester Van den Belt heeft inmiddels burgemeester Giel Janssen van de gemeente 
Halderberge hierover geïnformeerd. De gemeente Steenbergen adviseert inwoners in de directe 
omgeving van de stallen om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden. De GGD verwacht niet 
dat er op de langere termijn effecten op de gezondheid van omwonenden optreden. Op de korte 
termijn kunnen inwoners stankoverlast ervaren. Inwoners met vragen, kunnen contact opnemen met 
de gemeente Steenbergen (tel. 14 0167). 

Zodra de ruiming van de varkens is afgerond, informeert de gemeente de inwoners hierover via de 
gemeentelijke website en social media kanalen. 

Noot voor de redactie 

Meer informatie: Saskia Kaland, 0167-543454 | s.kalandŵaemeente-steenberaen.nl 
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