
 

  

 

Vragen art. 35 Ottershagen, Oud Ootmarsum 

 

Informatie 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/24/mag-deze-varkensboer-duizenden-

varkens-extra-houden-a4062948 

https://www.tubantia.nl/dinkelland/uitbreiding-varkenshouderij-mag-doorgaan-

tot-frustratie-van-deel-van-gemeenteraad-dinkelland~abf6aef1/ 

 

Deze boer kreeg toestemming om duizenden 

extra varkens te houden. Ondanks de 

stikstofcrisis. 

 

Deze kop staat vandaag o.a. op de hoofdpagina van NRC Handelsblad.  Het gaat 

om de bestemmingsplan wijziging van de familie Bruggink aan de 

Ottershagenweg 3 in Oud Ootmarsum. 

Bij het lezen van deze stukken bekruipt ons toch het onbehaaglijk gevoel. Net als 

PvdA en Groenlinks hebben wij als Burgerbelangen Dinkelland geen akkoord  

gegeven op het gehele plan. Dit omdat wij pertinent tegen het bouwen zijn van 

megastallen in onze Gemeente Dinkelland. 

 

CDA, VVD en Lokaal Dinkelland hebben voorgestemd, ieder met hun eigen 

motivatie. 

 

Vreemd in het geheel is dat wij als gehele Raad tegen de bouw van een megastal 

waren in Weerselo, in het zo genaamde Loggebied,  maar wel een megastal 

toestaan aan de Ottershagen weg in Oud Ootmarsum. 

 

N.a.v. het krantenartikel hebben wij volgende vragen aan het College: 

 

1. Kunt u aantonen dat de ingebrachte cijfers m.b.t. de stikstofuitstoot volgens 

    de norm en regels zijn in het bestemmingsplan? Graag een onderbouwing van 

    dit geheel. 

    Op het RIVM-model zelf is ook kritiek in een onderzoek uitgevoerd in opdracht 

    van het vorige kabinet. Het model is weliswaar geschikt om op provinciaal 

    niveau de stikstofuitstoot te berekenen, stelde een adviescommissie onder 

    leiding van emeritus hoogleraar milieusysteemanalyse Leen Hordijk, maar niet 

    geschikt voor de toetsing van individuele boerenbedrijven. Het leidt tot 

    „schijnzekerheid”. 

2. In hoeverre kunt u deze huidige gebruikte norm onderbouwen? 

 

 



 

 

3. Op basis waarvan is er besloten dat uitbreiding geen extra belasting is op de 

    stikstofuitstoot richting het nabij gelegen natuurgebied Het Springendal? 

    Volgens Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan Tilburg 

    University, krijgen uitbreidingsplannen op het platteland te vaak voorrang 

    boven het natuurbelang. Nieuwe vergunningen verlenen en al verstrekte 

    vergunningen respecteren, mag volgens Europese regels niet leiden tot een 

    verslechtering van de natuur, zegt Bastmeijer. Als de uitstoot stukken hoger 

    uitvalt door onzekerheden in de berekeningen, is dat wel het geval, zegt hij: 

     „En is de natuur de dupe.” 

 

4. In hoeverre heeft het College de meetcijfers van de luchtwassers bekeken die 

    hiervoor benodigd zijn? En in hoeverre kunt u aantonen dat deze voldoende 

    zijn?  

 

5.  De uitbreidingen zoals die door het bestemmingsplan zijn ingewilligd worden 

     voorlopig nog niet uitgevoerd. Kan een intrekking van dit bestemmingsplan 

     door het College gedaan worden? 

 

      Bruggink: 

      Zijn uitbreidingsplannen voert de varkensboer voorlopig niet uit; Bruggink 

      wacht af hoe de vergunningendiscussie zich verder ontwikkelt. Denkt hij echt 

      dat zijn uitstoot daalt met 4.736 varkens meer? „Ik geloof dat wel ja”, zegt 

      hij. „Ik ga ervan uit dat die berekeningen kloppen.” 

 

5. Bent u bereidt een heronderzoek te doen of de stikstofcijfers echt voldoen? 

    Dit aangezien b.v. in de Provincie Utrecht 8 bestemmingsplannen via de RvS 

    niet doorgegaan zijn omdat de ware cijfers niet waren aangetoond?  

 

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01/#Hoofdstuk5_Artikel5.4_Lid2

