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Geacht college,  

 

Op 11 april 2016 maakte U bekend dat een ontwerpbeschikking is gemaakt naar aanleiding van de 

aanvraag van De Heensehoeve B.V. , Heense Dijk 16  te De Heen.  

Op 18 april 2016 hebben wij bij de omgevingsdienst een aanvraag ingediend om de alle bijbehorende 

stukken toegezonden te krijgen. Niet eerder dan op 19 mei 2016 hebben wij deze aanvullende stukken 

ontvangen, waaronder de aanvraag.  Bij deze aanvraag zat geen Passende beoordeling. Wij achten de 

aanvraag op dit punt niet volledig en zijn van mening dat deze aanvraag niet in behandeling had 

mogen worden genomen.  

In de ontwerpbeschikking staat dat tevens een aanvraag is ingediend voor een vergunning in het kader 

van de Natuurbeschermingswet 1998. Dit blijkt niet uit de aanvraag. Hier wordt gevraagd om een 

VVGB. Wij zijn van mening dat de grondslag van de aanvraag is verlaten.  

Aangegeven is dat een vergunning is verleend voor artikel 19d van de Nb-wet en dat daarvoor 

ontwikkelingsruimte is toebedeeld. De terminologie maakt duidelijk dat gebruik is gemaakt van de 

PAS. Aangegeven is dat deze vergunning in de plaats treedt van de verleende Nb-wet vergunning van 

26 maart 2013. Meerdere overige wijzigingen van voorschriften in andere vergunningen zijn ons niet 

duidelijk, aangezien deze gevraagde gegevens niet zijn toegestuurd.   

 

De aanvraag is gedaan op 12 februari 2015. Dit was vóór het in werking treden van de PAS.  

Deze aanvraag valt derhalve onder het overgangsrecht van artikel 67 a van de Nb-wet 1998, de 

artikelen 19km, 19 kn en 19ko zijn niet van toepassing. Er dient een volledige passende beoordeling 

plaats te vinden. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de PAS, dus er kan ook geen 

ontwikkelingsruimte worden toegekend.  

 

Uit de voorschriften bij de vergunning (bladzijde 5) blijkt dat een luchtwas systeem wordt toegepast 

RAV-code D 3.2.15.4.2 (BWL 2009.12.V2). Verdere voorschriften zijn niet opgenomen. Dit luchtwas 

systeem heeft als kenmerk een 85% reductie van ammoniak  waardoor een emissie wordt bereikt van 

0,45 kg NH3 per dierplaats per jaar voor vleesvarkens.  

In de tabellen op de pagina 13 wordt echter gerekend met 0,15 kg NH3 per dierplaats per jaar.  

Dit wordt gemotiveerd doordat zou worden uitgegaan van D 3.2.7.1.1. Deze heeft een emissie van 1 

kg in plaats van 1,4 kg, dus 29 % reductie. De combinatie zou dan een reductie kunnen hebben van 

0,71 * 0,45 kg = 0,32 kg NH3 per dierplaats per jaar. De berekening die 0,15 als uitkomst geeft is niet 

valide.  De berekening van het reductiepercentage van gecombineerde maatregelen zoals geldt voor 

PAS- maatregelen zijn hier niet aan de orde. De totale emissie is dus minimaal twee maal zo hoog als 

wordt aangegeven.   
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Bovendien zijn wij van mening dat er geen sprake is van D 3.2.7.1.1 maar van D 3.2.7.1.2.  De 

toegenomen welzijnseisen dragen er zorg voor dat er minder dieren per oppervlakte-eenheid worden 

gehouden. Hierdoor wordt het emitterend oppervlak per dierplaats groter dan 0,18 m2. Er is dus sprake 

van een basisemissie van 1,4 kg NH3 per dierplaats per jaar en een geuremissie van 23,0 ou per sec 

zonder luchtwasser.   

 

De waarde 85 % reductie is een gemiddelde waarde zoals blijkt uit de metingen. Hierbij wordt 

verwezen naar : Ortlinghaus, 0., 2008. Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an einem 

Biowascher mit Vorentstaubung in derTierhaltung, 31-12-2008, Berichtsnummer: Uniqfill Bio-Combi-Wascher, 
Fachhochschule Munster 
Wij zijn van mening dat toepassing van het voorzorgprincipe bij de Natuurbeschermingswet zich niet 

verhoudt met het toepassen van gemiddelde waarden, maar dat het worst case scenario moet worden 

toegepast. In dit geval dient rekening te worden gehouden met een minder optimale werking van het 

systeem. Een kleine afwijking van de factor 0,85 geeft al direct grote effecten op de stikstofemissie.  

 

De cumulatie van effecten is ten onrechte niet in de beschouwing betrokken. Het is ons bekend dat er 

momenteel diverse uitbreidingen van veehouderijen, alsmede de oprichting van een mestdroger te 

Roosendaal in procedure zijn. Deze aanvragen veroorzaken cumulatief een forse ammoniakbelasting.  

 

Wij wijzen U er voorts op dat ook een vergunning dient te worden verleend vanwege artikel 16 van de 

Nb-wet 1998.  

 

Hoewel wij van mening zijn dat het hier niet van toepassing is, zijn wij van mening dat de PAS in 

strijd is met de Habitatrichtlijn en doen indien noodzakelijk een beroep op rechtstreekse werking van 

de Habitatrichtlijn.  

 

Deze vergunning maakt het houden van de varkens in de gewenste hoeveelheden voor een eerste maal 

mogelijk. Feitelijk is er sprake van een oprichting van een installatie voor het houden van 6812 

mestvarkens. De drempelwaarden van het besluit m.e.r. worden overschreden. De methode van het 

getrapt aanvragen van een vergunning ten einde de m.e.r voorschriften te omzeilen mag niet worden 

gehonoreerd.  

Bovendien is duidelijk dat er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Niet alleen op 

de Natura 2000-gebieden, maar ook op de waardevolle vegetatietypen die in de omgeving van de stal 

voorkomen. Deze overwegingen zijn niet in deze omgevingsvergunning opgenomen. Wij zijn van 

mening dat er met het in werking hebben van deze stal sprake is van voorwaardelijke opzet met 

betrekking tot de voorkomende voor stikstof gevoelige en ingevolge de Flora- en faunawet 

beschermde plantensoorten.  

 

Omdat de uitgangspunten voor het stalsysteem onjuist zijn is ook de basis van de geuremissie onjuist 

en moet 3,5 bedragen in plaats van 2,7. Niet duidelijk is aangegeven hoe de geurbelasting is berekend.  

 

Wij verzoeken U de gevraagde vergunning te weigeren.    

 

Hoogachtend, namens de Stichting Sirene 

 

Henk Baptist     Jan Veraart 
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