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Aan de Raad, 

Naar aanleiding van de raadsmededeling van 26 november jl. inzake de Heensedijk 16b hebben wij 
vragen ontvangen van de Volkspartij alsmede een reactie ontvangen van de PvdA. Middels deze 
aanvullende raadsmededeling willen wij de gestelde vragen beantwoorden. 

1. Sinds wanneer is het college op de hoogte dat de provincie Noord Brabant de ontbrekende 
vergunningen verleent? 

Op 2 juli 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders een definitieve beschikking 
(omgevingsvergunning onderdeel milieu) in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
ontvangen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De OMWB is door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (hierna: GS) gemandateerd voor het afhandelen 
van de aanvraag om vergunning. Deze vergunning heeft vanaf 4 juli 2014 tot en met 15 augustus 2014 ter 
inzage gelegen op het gemeentehuis. 

In het kader van de Natuurbeschermingswet is reeds op 6 augustus 2008 een vergunning verleend door 
Gedeputeerde Staten. Tegen dit besluit is een ontvankelijk bezwaar aangetekend door de 
Stichting Leefbaarheid De Heen en de Brabantse Milieufederatie te Tilburg. Op 2 april 2013 heeft GS een 
herziene beslissing genomen met betrekking tot de eerdere beschikking. Zij hebben daarin 
geconcludeerd dat de bezwaren ongegrond zijn. Door dit besluit is de Natuurbeschermingswetvergunning 
in stand gebleven. 

2. Heeft het college overleg gepleegd met de Omgevingsdienst Midden en West Brabant en/ of de 
provincie om de ingebruikneming van de varkensstal ingevolge een reeds lang bestaande motie 
van de raad tegen te gaan? 

Het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen van 24 april 2014 tot en 
met 5 juni 2014. Deze ontwerp-beschikking is digitaal gepubliceerd op website van de provincie. Deze 
ontwerpbeschikking is door onze huisadviseur getoetst. Het is gebleken dat voldaan is aan de vereisten 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast is de aanvraag getoetst aan het bestaande 
bestemmingsplan. Het plaatsen van interne luchtwassers zorgt niet voor een vergroting van het bouwblok 
en is daarmee passend binnen het bestaande bestemmingsplan van juni 2013. Instellen van beroep 
tegen de definitieve beschikking is alleen mogelijk op het moment dat een zienswijze is ingediend. 

3. Welke gewijzigde argumenten heeft het provinciebestuur gehanteerd ten opzichte van de 
toestand in oktober 2006 toen niet langer het houden van meer dan ca 5.000 varkens op die 
locatie werd gedoogd? 



Bij besluit van 3 november 2006 heeft GS besloten een last onder dwangsom op te leggen voor het in 
werking hebben van de inrichting zonder geldende vergunning. De last hield in dat de inrichting per 
1 december 2006 de aanvoer van varkens moest beëindigen en per 1 april 2007 de inrichting moest 
sluiten. Op 12 juli 2007 is uiteindelijk een oprichtingsvergunning aangevraagd. De aanvraag bevatte 
onvoldoende gegevens om een besluit te kunnen nemen. Bijna 2 jaar later zijn aanvullende gegevens 
ontvangen. GS heeft een definitieve oprichtingsvergunning op 25 juni 2010 verleend in het kader van de 
Wet milieubeheer. Daartegen heeft het college van Steenbergen beroep aangetekend. Het beroep is door 
de Raad van State ongegrond verklaard. Op 30 juni 2010 is een bouwvergunning aangevraagd voor het 
plaatsen van uitpandige luchtwassers. Deze bouwvergunning is geweigerd vanwege het feit dat de 
luchtwassers niet passend waren in het bestemmingsplan. Deze weigering heeft tijdens bezwaar en 
beroep stand gehouden. In juni 2013 heeft u via het bestemmingsplan buitengebied Steenbergen een 
agrarisch bouwvlak voor een intensieve veehouderij opgenomen. Dit bouwvlak ligt strak rondom de 
vergunde bebouwing. Het is gebleken dat de realisatie van de luchtwassers een bouwvergunningvrije 
activiteit is. Vanwege de inpandige realisatie zijn deze luchtwassers passend zijn binnen het 
bestemmingsplan. Daardoor zijn er geen bezwaren die de realisatie van de luchtwassers tegen konden 
houden. Met het plaatsen van de luchtwassers wordt voldaan aan de vereisten die gesteld worden in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Om die reden is de omgevingsvergunning, 
onderdeel milieu verleend op 2 juli 2014. 

4. Het college heeft ongetwijfeld kennis genomen van het besluit namens de 
provincie Noord-Brabant van de Omgevingsdienst Midden en West, Brabant d.d. 1 juli 2014 
http://www•brabant•nl/verqunninqbiilage•axd?id=29208• Waarom heeft het college de raad niet 
eerder dan nu op 27 november 2014 in kennis gesteld van de beschikking en vooral ook van de 
gewijzigde aanvraag welke daar in werd genoemd? 

De definitieve beschikking is ontvangen midden in het zomerreces. Omdat ertegen het ontwerp besluit 
geen zienswijze is ingediend (zie onder 2) is hieraan geen specifieke aandacht geschonken en is dit 
besluit abusievelijk niet ter kennisname van uw raad gebracht. 

5. Waarom heeft het college geen o verleg gepleegd met de raad over dit onderwerp, waarbij de 
mogelijkheid van herbevestiging van de "oude"motie wellicht kon worden besproken? 

In het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen (juni 2013) is 
rekening gehouden met het gemeentelijke beleid voor intensieve veehouderijen. Naar aanleiding van de 
inspraakprocedure en de zienswijzenprocedure is er besloten om de bestaande rechten van het bedrijf te 
respecteren. Er is een agrarisch bouwvlak voor een intensieve veehouderij opgenomen strak rondom de 
vergunde bebouwing. Conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleid krijgen intensieve 
veehouderijen geen uitbreidingsruimte. Vergroting en/of vormverandering van agrarische bouwvlakken 
voor intensieve veehouderijen wordt niet toegestaan. Er is voor het toekennen van het agrarisch 
bouwvlak uitgegaan van de bestaande vergunde bebouwing. Alle publicaties over dit onderwerp zijn 
openbaar. Eveneens hebben wij overleg gevoerd met Stichting Leefbaarheid De Heen. 

Voor het verlenen van de vereiste vergunningen is Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het 
bevoegde gezag. Het college van burgemeester en wethouders heeft geen beslissingsbevoegdheid. 
Rekening houdende met het juridische kader heeft het college van burgemeester en wethouders geen 
juridische mogelijkheid gezien om in beroep te gaan tegen de in juli 2014 door Gedeputeerde Staten 
verleende omgevingsvergunning. Door andere belanghebbende partijen is eveneens geen beroep 
ingesteld. 
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6. Heeft (en op welke wijze) het college de ingebruikneming van de stal Van de Borne met 6812 
varkens gecommuniceerd met de bevolking van De Heen? 

Door middel van de publicatie van GS heeft een ieder kennis kunnen nemen van het voornemen van GS 
om een omgevingsvergunning, onderdeel milieu te verlenen. Over de (juridische) mogelijkheden voor het 
indienen van een zienswijze is overleg gevoerd met Stichting Leefbaarheid de Heen. Deze Stichting heeft 
uiteindelijk besloten geen zienswijze in te dienen, net als de overige partijen. 

7. Acht het college de ingebruikneming van de varkensstal in het belang van de ontwikkeling van 
De Heen? 

Via het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad besloten om een bouwblok toe te kennen aan de 
Heensedijk 16b te De Heen. Daarmee is de vestiging van een varkenshouderij gerechtvaardigd. 

8. Heeft het college alle beroepsmogelijkheden onderzocht en overwogen daar gebruik van te 
maken? 

Kortheidshalve verwijzen wij u graag naar het antwoord op punt 3. 

9. Is het college bereid de over dit onderwerp in 2013 en 2014 gevoerde correspondentie en 
aangelegd dossier ter inzage te leggen voor de raad? 

Hoewel er zeer weinig correspondentie is geweest de jaren afgelopen jaren, kan deze 
voor uw raad ter inzage worden gelegd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
deJoT^ŕsecretaxisr ~) de burgemeester, 


