
 

 

Vragen vanuit raadscommissie van Lokaal Dinkelland inzake ‘verklaring van geen bedenkingen inzake 
omgevingsvergunning bouwen pluimveestal Esweg 14 -16 Lattrop – Breklenkamp’. 
 
De vragen zijn hieronder cursief weergegeven met daaronder onze reactie. 
 
1. Is het toegestaan om biologische leghennen op een oppervlak van 6 hectare te laten lopen zonder 
dat er voor hen drinkwater of eten buiten aanwezig is ? 
    (Dit staat nu namelijk in het plan vermeld) 
 
Er wordt voldaan aan de maximale afstand tussen uitloop en stal. Zoals omschreven in de ruimtelijke 
onderbouwing kunnen de dieren te allen tijde de stal in waar ze beschikking hebben over water- en 
voer.  
 
2. Biologische Leghennen mogen niet meer gekortwiekt worden, is een rasterhoogte van 1.20 m 
hoogte dan voldoende ? Is de afbeelding van het raster zoals weergegeven met twee puntdraden 
erboven het raster dat ook daadwerkelijk geplaatst gaat worden ? Hoe hoog is het gaas in zijn totaliteit 
en hoe hoog de bovenste puntdraad ? 
Is hier niet sprake van onduidelijke weergave van de situatie en onpassende materialen ? 

 
In de ruimtelijke onderbouwing staat aangegeven dat de afrastering 1,20 meter hoog wordt. Aanvrager 
geeft daarbij aan dat aangezien de legkippen veel ruimte tot hun beschikking hebben deze hoogte in 
de praktijk voldoende blijkt te zijn. De aanvraag voldoet aan de redelijke eisen van welstand. 
 
3. In de zienswijze van de bezwaarmaker wordt gesproken over een vergewisplicht. Hoe heeft de 
gemeente voldaan aan deze vergewisplicht. Hoe heeft zij de input voor de diverse onderzoeken 
gecontroleerd ? En hoe heeft zij de resultaten die hieruit voortvloeien gecontroleerd ? 
 
Zoals in de reactienota zienswijze staat opgenomen zijn ten aanzien van de door de aanvrager 
uitgevoerde onderzoeken en berekeningen de uitgangspunten gecontroleerd en berekend conform de 
wettelijk vastgestelde berekeningssystematiek.   
 
4. De financiële uitvoerbaarheid wordt in de aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing aangehaald, 
denkt de gemeente dat deze aanvulling voldoende is ? En waarom denkt de gemeente dat op deze 
wijze met deze aanvulling nu wel invulling wordt gegeven aan haar verplichting van een goede 
ruimtelijke onderbouwing ? 

 
Zoals in de reactienota zienswijze is het, op grond van jurisprudentie, in eerste instantie aan 
initiatiefnemer om te beoordelen of hij het project kan uitvoeren en of dit rendabel is. Ons zijn geen 
omstandigheden bekend op basis waarvan wij op voorhand al kunnen aannemen dat het project niet 
uitvoerbaar is. Hierin is voor ons geen grond gelegen om op voorhand al medewerking aan het plan te 
weigeren.   
 
5. Hoe beziet het college deze bouw afgezet tegen: 
- de vele leegstaande agrarische bebouwing ? 
- het grote financiële risico voor deze ondernemer ? 
- de eisen aan materialen en inrichting passend in het landschap, welke eisen worden er gesteld (dit 
lezen we nergens terug) ? 
 
Wij dienen de aanvraag te beoordelen zoals deze is ingediend. Op grond van de ruimtelijke 
onderbouwing en de overige stukken is beoordeeld dat het plan ruimtelijk aanvaardbaar is. Daarbij is 
ook de financiële uitvoerbaarheid afgewogen. (zie vorige vraag) Het plan voldoet aan de redelijke 
eisen van welstand zoals vastgesteld in de nota omgevingskwaliteit van de gemeente Dinkelland. 
 
6. Is er rekening gehouden met planschade claims in het ondernemingsplan van deze ondernemer, de 
indiener van dit plan ? 
 
Er is een planschadeovereenkomst gesloten. Daarmee kan er vanuit worden gegaan dat de 
ondernemer zich bewust is van eventuele planschade claims. 
 
7. Hoe gaat de gemeente om met reclamatie van gezondheidsklachten van omwonenden en wie 



 

 

betaalt uiteindelijk de kosten hiervoor ? 
De planschade wordt verhaald op de aanvrager, maar wat als er onverhoopt toch vogelgriep uitbreekt 
en buren raken hierdoor besmet ? Of buren krijgen klachten door de fijnstofproductie ?Hoe staat het 
met de fijnstofproductie die ontstaat door de schrobbende legkippen buiten, is deze ueberhaupt in de 
berekeningen meegenomen ? 
 
De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het geldende wettelijke kader. Ook het aspect 
‘gezondheid’ is daarbij afgewogen. Het is niet aan de gemeente om kosten voor gezondheidsklachten 
te vergoeden. De fijnstofberekeningen zijn uitgevoerd. Aangetoond is dat in ruime mate voldaan wordt 
aan de gestelde wettelijke normen. Ook de uitloop is in de reactienota zienswijze afgewogen 
 
8. Er wordt ingezet op de bouw van een stal voor 18.000 kippen, terwijl er nu moet worden 
teruggeschakeld naar 14.000 kippen omdat de boer zelf onvoldoende uitloopmogelijkheid voor de 
dieren heeft. Hoe heeft het college in eerste instantie dit plan naar de raad toe kunnen doen terwijl 
blijkt dat het toegestane aantal dieren maar liefst met 28,57 % wordt overschreden voor wat betreft 
uitloopmogelijkheid ? 
Is de aanvullende benodigde kavel van de buurman die nu bij dit plan wordt betrokken voor het aantal 
dieren waarvoor de schuur wordt gebouwd al door de indiener aangekocht ? 
Kan indiener ueberhaupt de aangegeven kavel wel aankopen (financiele haalbaarheid en 
beschikbaarheid) ? 
En als dit niet het geval is dan wordt er toch voor overcapaciteit gebouwd ? 
 
Zoals in de reactienota zienswijze ook staat aangegeven is de Stichting Skal aangewezen als 
bevoegde instantie voor het toezicht op de naleving van gestelde regels ten aanzien van o.a. 
biologische productiemethoden. Ook de beoordeling van de uitloop maakt onderdeel uit van dat 
toetsingskader. Het aantal m² door de Skal gecertificeerde uitloop is bepalend voor de uiteindelijk 
hoeveelheid te houden biologische legkippen. 
Het is aan ons om de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan te beoordelen. Daarbij hebben wij 
beoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat aan de eisen voor het biologisch houden van legkippen 
kan worden voldaan.  
Aanvrager geeft in de ruimtelijke onderbouwing aan dat de stal, in eerste instantie, gebruikt zal 
worden voor 14000 legkippen. Het is niet aan ons om te bepalen dat de stallen moeten voldoen aan 
de minimale maatvoering. Wanneer een ondernemer zijn dieren (in eerste instantie) meer ruimte gunt 
is dat voor ons geen criterium om de omgevingsvergunning te weigeren. Aanvrager geeft aan dat hij 
contact heeft gehad met de eigenaar van de naastgelegen grond voor de beschikbaarheid van die 
grond voor de uitloop van zijn kippen. Zoals in de ruimtelijke onderbouwing staat opgenomen zijn de 
betreffende gronden bestemd voor agrarisch gebruik. De beweiding door kippen valt binnen dit 
agrarische gebruik.  
 
9. Is bij de berekening van de uitloopcapaciteit rekening gehouden met het aan te planten struweel, dit 
neemt ook ruimte in beslag welke aftrek is hiervoor meegenomen ? 
 
Zoals in de ruimtelijke onderbouwing staat aangegeven wordt de uitloop digitaal ingemeten, uitgezet 
en verdeeld door een landmeetkundig bureau. Deze meting is bepalend voor het aantal te houden 
legkippen. Zoals in reactie op de vorige vraag staat aangegeven ziet de Stichting Skal toe op de 
naleving van de gestelde regels ten aanzien van o.a. de biologische productiemethoden. Ook de 
uitloop maakt daar onderdeel van uit. 
 
10. Mogen bij een plan als dit ook de gronden die niet in eigendom zijn van de indiener betrokken 
worden bij het plan ? En scheppen wij met het accorderen hiervan geen precedenten ? 
(Dat zou betekenen dat bij elke uitbreiding gronden van buren betrokken mogen worden.) 
 
Zoals in de ruimtelijke onderbouwing staat aangegeven zijn de betreffende gronden bestemd voor 
agrarisch gebruik. De beweiding door kippen valt binnen dit agrarisch gebruik. Het gebruik van de 
gronden ten behoeve van uitloop is daarmee passend binnen de in het bestemmingsplan vastgestelde 
kaders. 
 
11. Speelt geluid naast fijnstof en geur geen rol bij het verstrekken van een omgevingsvergunning ? 
Kortom, waarom is hier geen MER nodig ? 
 



 

 

Zoals in de ruimtelijke onderbouwing staat opgenomen dient het bedrijf te voldoen aan de in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer opgenomen regels inzake geluid.  
Zoals ook in de ontwerp-omgevingsvergunning staat opgenomen voldoet de aanvraag aan de normen 
voor geur, geluid en fijnstof. Verder voldoet de aanvraag aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting 
veehouderijen. Gelet op de aard en omvang van de inrichting alsmede de omgeving waarin de 
inrichting is gelegen zijn er geen redenen om voor de voorgenomen wijziging een milieueffectrapport 
op te laten stellen.  
 
12. Kloppen het aantal transportbewegingen wel en zijn hier geen zaken vergeten ?  
 
Wij dienen de aanvraag te beoordelen zoals deze is ingediend. In het kader van het aspect geluid en 
het aspect verkeer is in de ruimtelijke onderbouwing het aantal transportbewegingen in beeld 
gebracht. Wij hebben geen redenen om te twijfelen aan het door aanvrager aangegeven 
transportbewegingen. Aanvrager dient te allen tijde te voldoen aan de eisen aan het Activiteitenbesluit 
waarin de geluidgrenswaarden zijn opgenomen 
 
13. Hoe is het mogelijk dat ondanks het feit dat indiener vraagt om een verklaring van geen 
bedenkingen de gemeente hier in meegaat terwijl er in dit plan sprake is van een wijzigen van de 
bestemming. (30 meter buiten bouwblok)? 
Had de gemeente indiener niet moeten wijzen op het feit dat wanneer er bij het wijzigen van 
bestemming een wijziging bestemmingsplan dient te worden ingediend met alle bijbehorende 
onderliggende stukken en de reguliere behandelwijze en behandeltermijnen en ook 
dienovereenkomstig moeten handelen ? 
En kan op basis van deze dwaling door de gemeente de gemeente alsnog juridisch worden 
aangesproken op dwaling in haar procedures ? 
 
De keuze voor de te volgen procedure ligt bij de aanvrager. Wij kunnen hier geen invloed op 
uitoefenen. Er is daarbij ook geen sprake van dwaling door de gemeente.  
Aanvrager heeft er in dit geval voor gekozen om voor dit project een omgevingsvergunning aan te 
vragen. Op zowel deze omgevingsvergunning als het wijzigen van het bestemmingsplan is een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing met de daarbij behorende 
rechtsbeschermingsmogelijkheden. Omwonenden worden dan ook niet benadeeld door de gekozen 
procedurevorm.   
 


