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Uw kenmerk 

- 
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J.F.W.M. (Anky) Dieden 

Telefoon 

(06) 15 82 64 62 

Email 

adieden@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 18 september 2020, ingekomen op 18 september 2020, heeft u 

namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Is het College op de hoogte van deze voorgenomen uitbreiding? 
Antwoord: Ja 

 

2. Vindt de College het niet tegenstrijdig dat er met de warme sanering veel 
varkenshouders stoppen om de geurbelasting te laten afnemen (zo ook een 
varkenshouder 100 meter van dit bedrijf) en dat dit bedrijf juist van plan is om 
enorm uit te breiden? 
Antwoord: Nee, de gemeente is in dit geval het bevoegde gezag in het kader 

van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De gemeente 

beoordeelt bij vergunningverlening de geurbelasting overeenkomstig de 

methodiek van de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv). Geurhinder is 

uitgesplitst in de voorgrondbelasting (de geurbelasting van een individueel 

bedrijf) en de achtergrondbelasting of wel cumulatieve geurbelasting (de som 

aan geurbelasting van meerdere bedrijven in een bepaald gebied). De 

gemeente heeft de voorgrond- en achtergrondbelasting van dit initiatief 

beoordeeld en geconcludeerd dat het initiatief past binnen de gestelde normen. 

Dit is meegewogen bij het ontwerpbesluit op de aanvraag. Het college van 

B&W dient nog een definitief besluit te nemen op deze aanvraag. 
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3. Is het bij het College bekend dat deze uitbreiding op 750 meter van een 
woonwijk plaatsvindt en dat deze woonwijk niet is meegenomen in het 
gezondheidsonderzoek van de GGD? Is het College bereid zich in te spannen 
voor een beter gezondheidsonderzoek in dit, al overbelaste, gebied? 
Antwoord: De gemeente heeft aangegeven dat de woonwijk wel meegenomen 

is in de beoordeling, echter op een verbeelding in de bijlage lijkt dit anders te 

zijn. De verbeelding in de bijlage is inmiddels aangepast, de woonwijk is hierop 

nu beter weergegeven. Deze stukken worden nu voorgelegd aan de GGD met 

het verzoek om een advies uit te brengen over deze aanvraag. Het advies van 

de GGD wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming op de aanvraag, 

evenals de zienswijzen die ontvangen zijn. 

 

4. Vindt het College dat er genoeg draagvlak is in de omgeving voor deze 
uitbreiding? 
Antwoord: De gemeente is het bevoegde gezag. De gemeente bereidt een 

besluit voor waarbij zowel de belangen van de aanvrager als die van de 

mensen die een zienswijzen hebben ingediend – en andere (bezorgde) 

omwonenden en inwoners (petitie) – meegewogen worden. De gemeente is 

bezig met de beoordeling van de zienswijzen.  

Eén van de onderdelen bij het vergunningverleningsproces is dat een dialoog 

wordt gehouden. De gemeente oordeelt, uit de stukken bij de aanvraag, of 

voldoende omwonenden zijn benaderd en zij zich inhoudelijk van de plannen 

over de aangevraagde veehouderij op de hoogte hebben kunnen stellen. 

Vervolgens hebben de omwonenden in de belegde bijeenkomst kunnen 

reageren op de plannen van de veehouder. 

 

5. Wat vindt het College ervan dat er 57 zienswijzen zijn ingediend? Wat zegt 
dit over het draagvlak volgens het College? 
Antwoord: Het is de rol van de gemeente om hier op zoek te gaan naar een 

oplossing. Naar aanleiding van de zienswijzen en de maatschappelijk onrust die 

is ontstaan heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid genomen en is zij in 

gesprek gegaan met omwonenden, maar ook met de ondernemer. Onderdeel 

van de gesprekken met de ondernemer is ook kijken naar mogelijke 

alternatieven.  

 

6. Wat vindt het College ervan dat de petitie tegen deze megastal 3000 keer is 
ondertekend? Wat zegt dit over het draagvlak volgens het College? 
Antwoord: Dit signaal is door gemeente en ondernemer onderkend, zie verder 

beantwoording op de vragen 4 en 5. 
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7. Is het College bereid zich in te spannen voor het tegengaan van deze 
uitbreiding? 
Antwoord: Wij treden niet in de bevoegdheden van de gemeente. 

 

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit, 

namens deze, 

 
 

M.J. van den Dries, 

programmamanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door 

de verantwoordelijk programmamanager ondertekend) 

 
 

 

 


