
 

 

 
Reactienota zienswijze – maart 2019 
 
Esweg 14-16 Lattrop-Breklenkamp: “bouwen mestopslag en pluimveestal voor biologische 
legkippen”.  
 
Er is een omgevingsvergunning gevraagd voor het bouwen van een mestopslag en pluimveestal voor 
biologische legkippen op het perceel Esweg 14 -16 Lattrop-Breklenkamp.  
 
Het bouwplan is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ en heeft de bestemming 
‘Agrarisch-1’ en binnen het bouwperceel de  functieaanduidingen ‘specifieke vorm van agrarisch – 
bouwperceel niet grondgebonden agrarisch bedrijf’ en ‘specifieke vorm van wonen – tweede 
bedrijfswoning’ opgenomen. Geconstateerd is dat de mestopslag en pluimveestal grotendeels buiten 
het bouwvlak gesitueerd zijn. Daarnaast is geconstateerd dat de pluimveehouderij een 
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering betreft. De aanvraag voldoet daarmee niet aan de regels 
van het geldende bestemmingsplan. Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan afgeweken worden van het bestemmingsplan. 
 
Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan 
waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen 
bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval 
betreft als vermeld in artikel 6.5 lid 1 van het Bor, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan 
nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. 
 
Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring afgegeven waaruit blijkt dat er geen 
bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Hierbij heeft de gemeenteraad 
tevens besloten dat deze ontwerpverklaring als de definitieve verklaring van geen bedenkingen wordt 
aangemerkt, indien er geen zienswijzen zijn ontvangen. 
 
Van 13 juli 2018 tot en met 23 augustus 2018 heeft er een ontwerp-besluit tot het verlenen van de 
gevraagde omgevingsvergunning ter inzage gelegen. Dit is gepubliceerd in de officiële publicatie van 
de gemeente Dinkelland, uitgave d.d. 12 juli 2018 en in de Staatscourant nr. 39513. Gedurende de 
inzagetermijn is een zienswijze ingediend. 
 
Op 4 maart 2019 hebben wij een aangepaste ruimtelijke onderbouwing ontvangen. In de 
onderbouwing is, naar aanleiding van de zienswijze, een aantal onderdelen aangevuld. Deze zijn in 
een apart hoofdstuk opgenomen achter in de ruimtelijke onderbouwing. De aangevulde onderbouwing 
is uitgangspunt geweest bij deze reactie op de ingediende zienswijze.  
 
Hieronder geven wij kort samengevat en cursief de betreffende zienswijze weer. Daaronder staat de 
gemeentelijk reactie opgenomen. 
 
Reclamant 1 
Datum brief:    20 augustus 2018 
Datum ontvangst:   21 augustus 2018 
 
1. Gezondheid: betreft een verwijzing naar brochure Veehouderij en Gezondheid en reactie van 

minister hierop bij brief van 1 juni 2017. 
 
De zienswijze betref een algemene beschouwing van het VGO onderzoek en de reactie van de 
minister hierop. Er is geen concrete zienswijze opgenomen. In de ruimtelijke onderbouwing is een 
aanvulling opgenomen waarbij verwezen wordt naar een brief van de minister van 22 oktober 2018. 
Deze brief gaat over het deelrapport ‘Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderij’. 
Uit dit rapport blijkt dat er geen verband is gevonden tussen het wonen in de buurt van een 
pluimveehouderij en een verhoogd risico op longontsteking. Het aspect ‘gezondheid’ komt voor het 
overige onder punt 8 aan de orde. 
 
2. Fijnstof: betreft een verwijzing naar artikel 8:40 Wet Milieubeheer en artikel 7 Besluit emissiearme 

huisvesting met toelichting. 
 



 

 

De zienswijze betreft een beschrijving van de regels. Er is geen concrete zienswijze opgenomen. Het  
aspect ‘fijnstof’ komt onder punt 4 nader aan de orde. 
 
3. Biologisch: volgens onderbouwing is sprake van biologische productiemethode en daarmee zou 

het beroepen op uitzondering van artikel 2 (reikwijdte), tweede lid onder b van het besluit 
emissiearme huisvesting mogelijk zijn. De onderbouwing beperkt zich daarbij tot het opsommen 
van voordelen die aan biologische veeteelt is verbonden. Er is een Skal-certificaat vereist. Er is 
geen reden om aan te nemen dat vergunningaanvrager een Skal-certificaat heeft of zal 
verwerven. Geen vertrouwen dat de biologische productiemethode daadwerkelijk zal worden 
toegepast. De soepelere norm tav fijnstof komt deze pluimveehouder dan ook niet toe. 
Initiatiefnemer kan niet aantonen dat zijn plan bij uitvoering daarvan voldoet aan alle relevante 
wet- en regelgeving. 
 

Initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om biologische leghennen te gaan houden. Als gevolg hiervan is 
op grond van artikel 2, tweede lid onder b van het Besluit emissiearme huisvesting het besluit niet van 
toepassing op de huisvesting van de legkippen. 
 
Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen, 
exporteren of opslaan moet hiervoor door Skal gecertificeerd zijn. Stichting Skal is in het 
Landbouwkwaliteitsbesluit aangewezen als bevoegde instantie welke belast is met het toezicht op de 
naleving van de gestelde regels ten aanzien van o.a. de biologische productiemethoden. 
 
Het proces tot certificering bestaat uit een aantal stappen: 

 Toelatingsonderzoek: Skal voert op het bedrijf een toelatingsonderzoek uit. De inspecteur 
gaat na of het bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Hij noteert deze bevindingen in een 
rapport. Het rapport wordt vervolgens beoordeeld. 

 Omschakelingsperiode: afhankelijk van het type bedrijf gaat er een omschakelingsperiode van 
start. In deze periode moet aan alle voorwaarden worden voldaan, maar is het bedrijf nog niet 
gecertificeerd. 

 Certificatie: na het doorlopen van de omschakelingsperiode en bij een positieve beoordeling 
door de inspecteur ontvangt het bedrijf een certificaat. Vanaf dat moment kunnen de 
producten als biologisch worden verkocht. 

Na de certificering blijft het bedrijf onder controle staan. Door Skal wordt het bedrijf minimaal 1 keer 
per kalenderjaar gecontroleerd. Tijdens de inspectie wordt vastgesteld of het bedrijf nog steeds aan 
de voorwaarden voldoet. 
 
Omdat het certificeren een proces betreft dat niet voorafgaand aan vergunningverlening kan worden 
doorlopen kan op voorhand geen absolute duidelijkheid worden gegeven of het vereiste Skal 
certificaat zal worden afgegeven. Wel kan worden beoordeeld of het aannemelijk is dat een dergelijk 
certificaat kan worden verkregen. Naar aanleiding van de zienswijzen heeft de aanvrager aanvullende 
gegevens overlegd. In de aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing is een hoofdstuk opgenomen dat 
ingaat op de biologische veehouderij. Daarbij is tevens een SKAL-certificaat voor de uitloop 
opgenomen. Op basis van deze gegevens is het aannemelijk dat aan de eisen voor het biologisch 
houden van kippen kan worden voldaan.  
 
4. Berekening fijnstof 
Gesteld wordt dat het niet mogelijk is de uitkomsten van het rekenprogramma ISL3a na te rekenen. Er 
wordt onvoldoende inzicht gegeven in de uitgangspunten en herkomst, juistheid en betrouwbaarheid 
van de ingevoerde gegevens. Het eventueel voorleggen aan een deskundige is op deze manier niet 
mogelijk. Reeds op voorhand wordt aangegeven dat het onderzoek niet toereikend is omdat de vrije 
uitloop niet is berekend en een loslopende leghen veel fijnstof loswoelt. Deze uitloop moet ook 
onderzocht worden omdat deze onderdeel uitmaakt van de inrichting  ten onrechte is niet onderzocht 
of aan de norm voor PM 2,5 kan worden voldaan. 
 
Voor de beoordeling van de fijnstofemissie vanuit de stallen is gebruik gemaakt van het 
verspreidingsmodel ISL3a en de emissiefactoren voor fijnstof zoals deze op 15 maart 2018 door het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn bekendgemaakt. Hiermee wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikel 66 en 67 van de regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.  
 



 

 

De rapportage van de fijnstof berekening geeft inzicht in de belasting van PM10 ter plaatse van de 
beoordelingspunten. Verder geeft de rapportage inzicht in de gebruikte inputgegevens. Deze 
inputgegevens zijn gebaseerd op de aanvraag (zoals plattegrondtekening en ruimtelijk onderbouwing). 
Hiermee wordt voldoende inzicht gegeven in de gebruikte inputgegevens. Een controle op de 
herkomst, juistheid en betrouwbaarheid van de ingevoerde gegevens is daarmee goed mogelijk.  
 
Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de inputgegevens voor de verspreidingsberekening 
gecontroleerd. 
 
Voor zover gesteld wordt dat het onderzoek niet toereikend is omdat in de berekening geen rekening 
is gehouden met de vrije uitloop, is het volgende van belang. 
Voor legkippen in een vrije uitloop zijn geen emissiefactoren bekend. Voor zover gesteld wordt dat 
vrije uitloopkippen veel meer stof uitstoten wordt verwezen naar een artikel in Trouw waarin wordt 
verwezen naar een artikel van het CBS. Hierin was het volgende opgenomen: 
De afname van de emissie van fijnstof is vooral te danken aan nationale en Europese milieuregelgeving, 
die hebben geleid tot procesaanpassingen in de industrie, een toename van het gebruik van filters en de 
productie van auto’s die voldoen aan hogere emissie-eisen. De daling van de fijnstofemissies vond in 
vrijwel alle economische sectoren plaats, alleen in de landbouwsector steeg de uitstoot met  3 procent. Dit 
hangt samen met de sterk toegenomen emissies van pluimveebedrijven doordat er steeds meer  vrije-
uitloopkippenkomen. In andere landbouwsectoren daalden de fijnstofemissies.  

 
Op 3 mei 2018 heeft het CBS het volgende erratum bij dit bericht geplaatst. 

 
 
Op 31 oktober 2017 heeft het platform Veehouderij en humane gezondheid een kennisbericht 
uitgebracht naar aanleiding van vragen van de gemeente Doetinchem en de GGD Noord- en Oost 
Gelderland in verband met de mogelijk vestiging van een biologisch vleeskuikenbedrijf. 
 
Hoewel in voorliggende geval geen sprake is van een biologisch vleeskuikenbedrijf maar van een 
biologisch legkippenbedrijf kunnen diverse antwoorden ook van toepassing zijn op een biologisch 
legkippenbedrijf. 
 
Bij onderzoeksvraag 1.3 is de volgende vraag behandeld: 
1.3 Hoeveel fijnstof produceert een biologisch vleeskuikenbedrijf? Heeft een uitloopbedrijf meer uitstoot 
dan een bedrijf waar de kippen binnen worden gehouden? 
Er zijn (nog) geen metingen verricht naar de uitstoot (emissie) van fijnstof van biologisch gehouden vleeskuikens. 
Wel zijn er literatuurstudies1 uitgevoerd, waarbij de uitstoot uit biologische pluimveehouderijen (fijnstof, ammoniak 
en geur) ten opzichte van de bekende uitstoot uit reguliere pluimveehouderijen zo goed mogelijk is ingeschat. 
Daaruit blijkt dat de uitstoot van fijnstof uit stallen per dierplaats per jaar bij biologisch gehouden vleeskuikens 
waarschijnlijk hoger is in vergelijking met regulier gehouden kuikens. Hierbij is rekening gehouden met de lagere 
bezetting binnen de stalruimte en het gebruik van een vrije uitloop (minder mest in de stal). De vrije uitloop wordt 
in wet- en regelgeving niet gezien als een emissiepunt bij het berekenen van de belasting met geur en fijnstof 
naar de omgeving. Het is niet bekend hoeveel fijnstof vanuit de vrije uitloop wordt uitgestoten, en hoe dit zich in 
de omgeving verspreidt. De voorlopige inschatting is, dat de uitstoot vanuit een vrije uitloop heel beperkt zal zijn. 
Dat komt omdat uitlopen bestaan uit zand of gras en een beetje mest en veren, en de bodem buiten de stal 
meestal aanzienlijk vochtiger is dan de (mest)strooisellaag in de stal. Er komt naar verwachting weinig fijnstof uit 
vrij. Bovendien zal slechts een deel van de kippen gedurende een deel van de dag gebruik maken van de uitloop. 
 
De totale uitstoot vanaf een bedrijf is naast de uitstoot per dierplaats mede afhankelijk van het aantal gehouden 
dieren. Op dit moment is de inschatting dat bij hetzelfde aantal gehouden dieren een biologisch vleeskuikenbedrijf 
meer fijnstof uitstoot dan een regulier vleeskuikenbedrijf. Metingen zullen moeten aantonen of dit werkelijk het 
geval is. Wanneer je kijkt naar een bepaalde stalgrootte, pakt de vergelijking iets anders uit. Biologische bedrijven 
houden per m2 staloppervlak minder dieren dan reguliere bedrijven. Bij een bepaalde stalgrootte (m2) zal de 
uitstoot van fijnstof van een biologisch vleeskuikenbedrijf gelijk of lager zijn dan van een regulier bedrijf. 
 

Op basis van de beantwoording van de onderzoeksvraag onder 1.3 lijkt het erop dat voorlopig 
voorzichtig de conclusie kan worden getrokken dat de uitstoot van fijnstof uit de stallen bij een 
biologische pluimveehouderij per dier waarschijnlijk hoger liggen dan bij reguliere pluimveehouderijen.  
De voorlopige inschatting is, dat de uitstoot van fijnstof vanuit de uitloop heel beperkt zal zijn. 



 

 

 
Bij paragraaf 4.2 is een aanvulling opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing. Daarbij is een 
gewijzigde fijnstofberekening toegevoegd, waar de strooiselschuiven onderdeel van uit maken. Ook is 
in plaats van ‘woning 1’ etc verwezen naar de adressen zodat duidelijker is op welke woning de 
berekening betrekking heeft. Daarbij is in de berekening een onderscheid gemaakt tussen Esweg 12 
en 12a. 
Zoals uit de fijnstof berekening blijkt wordt ruimschoots voldaan aan de normen voor fijnstof. 
Bovengenoemde onzekerheid geeft geen aanleiding te veronderstellen dat er een reëel risico bestaat 
dat niet aan de norm kan worden voldaan. 
 
In paragraaf 4.5 van de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven welke aanvullende maatregelen 
worden getroffen om eventuele hinder richting de woning aan de Esweg 12 verder te beperken. 
Wij zijn van mening dat op basis van deze maatregelen voldoende waarborg wordt geboden dat 
terplaatse van de Esweg 12/12a wordt voldaan aan de normen voor fijnstof. 
 
Gesteld wordt dat ten onrechte de concentratie PM2,5 niet is beoordeeld. Ingeval de PM10 
concentratie boven de 32,5 ug/m3 ligt kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de concentratie 
PM2,5 de norm overschrijdt. In paragraaf 4.2 is ook op dit onderdeel een aanvulling in de 
onderbouwing opgenomen. 
Zoals hierboven reeds gemotiveerd voldoet het bedrijf ruimschoots aan de normen voor PM10 en blijft 
de bijdrage ruimschoots onder de 32,5 ug/m3. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat sprake zal 
zijn van een overschrijding van de norm voor PM 2,5.  
 
5. Geur 
Gesteld wordt dat het niet mogelijk is de uitkomsten van het rekenprogramma V-stack na te rekenen. 
Er wordt onvoldoende inzicht gegeven in de uitgangspunten en herkomst, juistheid en 
betrouwbaarheid van de ingevoerde gegevens. Het eventueel voorleggen aan een deskundige is op 
deze manier niet mogelijk. Reeds op voorhand wordt aangegeven dat het onderzoek niet toereikend is 
omdat de vrije uitloop niet is berekend en een loslopende leghen juist veel meer geur verspreidt.  
 
Op grond van artikel 2 eerste lid van de Regeling geurhinder en veehouderij is bepaald dat de 
geurhinder vanwege een veehouderij wordt berekend met inachtneming van het verspreidingsmodel 
V-Stacks vergunning 2010.  
Bij de onderbouwing van het plan is een geurberekening gevoegd op basis van het vereiste 
verspreidingsmodel. Uit deze berekening blijk duidelijk dat ruimschoots wordt voldaan aan de 
geldende geurnorm van 3,0 en 14,0 voor respectievelijk objecten binnen en buiten de bebouwde kom. 
De geurberekening in paragraaf 4.4. is aangepast: in plaats van ‘woning 1’ etc wordt verwezen naar 
de adressen zodat duidelijker is op welke woning de berekening betrekking heeft. Daarbij is in de 
berekening een onderscheid gemaakt tussen Esweg 12 en 12a.  
 
Gesteld word dat in de berekening geen rekening is gehouden met de buitenuitloop. Gelet op de 
bepalingen in artikel 1 onder a en b en artikel 2, derde en vierde lid van de Regeling geurhinder en 
veehouderij wordt de geuremissie bepaald vanaf het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten.  
Onder emissiepunt wordt verstaan het punt waar een relevante hoeveelheid geur buiten: 

a.  het geheel overdekte dierenverblijf treed, danwel wordt gebracht; of 
b.  het overdekte gedeelte van het gedeeltelijk dierenverblijf treed, danwel wordt gebracht. 

 
Uitsluitend indien het dierenverblijf niet is overdekt wordt de geurbelasting gerekend vanaf het punt 
van de begrenzing dat het dichtst is gelegen bij het desbetreffende geurgevoelige object.  
 
Nu in dit geval sprake is van een overdekt dierenverblijf, is de geurbelasting terecht bepaald vanaf het 
geometrisch middelpunt van de emissiepunten. 
 
Gesteld wordt dat ten onrechte geen rekening is gehouden met de geuremissie van de kippen in de 
uitloop. Ten aanzien hiervan is van belang dat voor kippen in een vrije uitloop geen 
geuremissiefactoren bekend zijn. Voor de beoordeling van geur vanuit deze vrije uitloop vanwege de 
kippen is rekening gehouden met een vaste afstand van 50 meter. Hierbij is aangesloten bij de 
minimaal vereiste vaste afstand ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom 
voor dieren waarvoor geen emissiefactoren zijn vastgesteld.  
 



 

 

Wij zijn van mening dat hiermee voldoende is aangetoond dat ten aanzien van het aspect geur met 
het plan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij omliggende bestemmingen blijft gegarandeerd. 
 
6. Vrije uitloop, aantal leghennen 
Initiatiefnemer heeft aangegeven 18.000 vrije-uitloopkippen te gaan houden. Uitgaande van 18.000 
hennen, zou er 7,2 hectare beschikbaar moeten zijn, maar die heeft initiatiefnemer niet binnen het 
plangebied van het project. 
 
De aanvraag heeft betrekking op het biologisch houden van legkippen. In hoofdstuk 5.7 van de 
onderbouwing is gemotiveerd waarom voldaan wordt aan de daarvoor gestelde eisen. Uit de 
berekening blijkt dat de stal geschikt is om 18.000 legkippen biologisch te kunnen houden. In 
hoofdstuk 5.8 is een toelichting gegeven op de uitloop.  In de aanvulling op de onderbouwing is 
toegevoegd dat er in eerste instantie in verband met de nu beschikbare landbouwgrond (56.000 m² 
grond) ca 14.000 biologische legkippen zullen worden gehouden. De stal en de uitloop zullen worden 
verdeeld in zes groepen. Er zullen dan ca 2.335 biologische legkippen per groep gehouden worden. 
Wanneer aanvrager de beschikking krijgt over naastgelegen gronden en zodra deze zijn 
omgeschakeld naar biologisch dan zal deze ingezet worden voor uitloop van de kippen. Totaal heeft 
men dan de beschikking over 72.000 m² uitloop en kunnen er 18.000 biologische legkippen gehouden 
worden. De zes groepen zullen dan worden vergroot naar maximaal 3.000 biologische legkippen per 
groep. 
 
7. Financiële uitvoerbaarheid 
Gesteld wordt dat de financiële uitvoerbaarheid van het project niet voldoende is onderbouwd en dat 
voorkomen moet worden dat belanghebbenden worden geconfronteerd met nadelige ruimtelijke 
gevolgen van een bestemming die niet uitvoerbaar is.  
 
Aanvrager heeft in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen dat de financiële uitvoerbaarheid geheel 
voor rekening en risico van de initiatiefnemer komt. Daarbij is een planschadeovereenkomst gesloten. 
De ruimtelijke onderbouwing is aangevuld. Daarbij is opgenomen dat de uitbreidingsplannen worden 
gedaan met het oog op het toekomstbestendig maken van het huidige agrarische familiebedrijf. Hierbij 
is aangegeven dat het project financieel haalbaar is, waarbij is gerekend met 14.000 legkippen. 
Het is in eerste instantie aan initiatiefnemer om te beoordelen of hij het project kan uitvoeren en of dit 
rendabel is. (zie ook uitspraak ECLI:NL:RVS:2018:2544) Ons zijn geen omstandigheden bekend op 
basis waarvan wij op voorhand al kunnen aannemen dat het project niet uitvoerbaar zal zijn. Hierin is 
voor ons geen grond gelegen om op voorhand al medewerking aan het plan te weigeren.   
 
8. Aviaire Influenza 
Gesteld wordt dat in de ruimtelijke onderbouwing onvoldoende is ingegaan op het specifieke gevaar 
van zieke, wilde vogels, voor de bedrijfsvoering. Er zijn geen maatregelen afgestemd op deze 
specifieke dreiging. 
 
In paragraaf 4.7 van de ruimtelijke onderbouwing is ingegaan op het aspect gezondheid.  
Ter beperking van de verspreiding en aanwezigheid van zoönose worden de volgende maatregelen 
genomen: 

 Er is begeleiding van een vaste dierenarts, welke het bedrijf regelmatig bezoekt; 

 De pluimveestal kun je alleen betreden via hygiënesluis; 

 Om de overdracht van dierziekten van varkens en pluimvee te voorkomen is er een strikte 
scheiding, zoals aparte bedrijfskleding, tussen de varkenshouderij en pluimveehouderij; 

 Op het bedrijf is bij zowel de varkens als pluimvee maar één leeftijdsgroep aanwezig. 

 Er is een periodieke en regelmatige plaagdierbestrijding; 
 
Daarnaast is in hoofdstuk 5.9 aanvullend opgenomen dat de afstand tot het Natura 2000 gebied 
Bergvennen en Brecklenkampse Veld (aangewezen op grond van Habitatrichtlijn) ca 1.500 meter is en 
tot Engbertsdijkvenen (aangewezen op grond van Vogelrichtlijn) ca 20.000 meter is. En dat er 
inderdaad in nabij gelegen ‘gele beek’ en omleidingskanaal watervogels voorkomen maar dat dit niet 
in grote getale is. Dat er gezien de omgeving geen sprake is van een hoog risico voor aviaire 
influenza. Ook zijn een aantal maatregelen opgenomen specifiek voor het voorkomen van vogelgriep: 

- Bij eventuele dreiging van besmettelijke dierziekte (vogelgriep) krijgen de legkippen tijdelijk 
geen toegang tot de uitloop; 

- In de uitloop komt geen open water wat eventueel watervogels aantrekt; 



 

 

- De uitloop wordt rondom voorzien van een afscheiding van minimaal 1,2 meter hoog; 
- Bij verhoogde sterfte of klinische verschijnselen van vogelgriep wordt dit gelijk gemeld bij 

meldpunt dierziekten Nederland om verdere verspreiding te voorkomen. 
 
In het Natura 2000 gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld komen uiteraard ook watervogels 
voor. Maar de aanwezigheid van watervogels an sich maakt nog niet dat er sprake is van een hoog- 
risicogebied waar regelmatig vogelgriepuitbraken plaatsvinden. In maart 2018

1
 is onze regio door het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangewezen als laag-risicogebied. 
Daarbij is gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het voorkomen van HPAI-uitbraken 
(hoogpathogene vogelgriep) onder gehouden vogels sinds 2014 en de pluimveedichtheid. Deze 
kenmerken zeggen iets over het risico op insleep en verspreiding van vogelgriep. Op basis van de 
gemaakte analyse is onder ander onze regio als laag-risico regio op insleep en verspreiding 
bestempeld. Daarnaast wordt in opdracht van het ministerie van LNV regelmatig onderzoek verricht 
door onder meer Wageningen University en Research naar aviaire influenza. Op basis van deze 
onderzoeken worden eventuele beslissingen en maatregelen geldend voor de pluimveesector en/of 
andere stakeholders binnen en buiten de keten genomen. Een voorbeeld daarvan is een landelijke of 
regionale ophokplicht.  
 
Op grond van bovenstaande worden voldoende maatregelen genomen ter voorkoming danwel 
verspreiding van aviaire influenza. De zienswijze geeft op dit onderdeel geen aanleiding om op 
voorhand geen medewerking aan het project te verlenen. 
 
9. Afrastering vrije uitloop 
Appellant stelt dat voor de exploitatie van de pluimveehouderij waarschijnlijk 2m hoge hekwerken rond 
de percelen nodig zijn.  Het plaatsen van 2m hoge hekwerken is in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening.  
 
In de aanvulling van de ruimtelijke onderbouwing is opgenomen dat de uitloop wordt gescheiden en 
afgerasterd door gaas van circa 1,2 meter hoog. Aanvrager geeft daarbij aan dat aangezien de 
legkippen veel ruimte tot hun beschikking hebben deze hoogte in de praktijk voldoende blijkt te zijn. 
Het plaatsen van de afscheiding is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. 
 
10. OBM 
Het college heeft zich bij haar beslissing op de OBM gebaseerd op het advies van AR 
Bedrijfsontwikkeling. Dit is toegestaan, maar dan dient zij zich op grond van artikel 3:9 van de Awb  
ervan te vergewissen dat het door de adviseur verrichtte onderzoek naar de feiten op zorgvuldige 
wijze heeft plaatsgevonden. Het college heeft zich niet (kenbaar) vergewist of het onderzoek naar de 
feiten op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. De omgevingsvergunning zou vanwege belangrijke 
nadelige milieugevolgen geweigerd moeten worden. 
 
Ten aanzien van de door de aanvrager uitgevoerde onderzoeken en berekeningen zijn de 
uitgangspunten gecontroleerd en is hierin geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen. 
Voor zover gesteld is dat vanwege belangrijke nadelige gevolgen  de gevraagde vergunning zou 
moeten worden geweigerd zijn wij van mening dat geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen. 
Zie hiervoor ook de inhoudelijke reactie op de zienswijze ten aanzien van fijnstof, geur en ammoniak. 
 
conclusie 
11. Appellant verzoekt de omgevingsvergunning te weigeren.  De zienswijze over te nemen en met 

initiatiefnemer in gesprek te gaan, waarbij in ieder geval de kippenstal met vrije uitloop niet 
doorgaat. 

 
De zienswijze heeft geleid tot een aantal aanvullingen in de onderbouwing.  
De zienswijze geeft geen aanleiding de gevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen. 
 

                                                      
1
 Brief ministerie LNV met datum 27 maart 2018 is als bijlage opgenomen bij deze reactienota. 


