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Onderwerp 
Uitgebracht advies aanvraag omgevingsvergunning Heensehoeve b.v. (Heensedijk 16b te De Heen) 

Steenbergen; 9 februari 2016 

Aan de Raad, 

Op 23 maart 2015, met aanvulling op 16 november 2015, heeft de 
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) ons gevraagd om advies uit te brengen. Dit advies 
heeft betrekking op de, door de Heensehoeve aangevraagde, omgevingsvergunning met de activiteiten 
"het veranderen van de inrichting" en "handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden". De 
OMWB is door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen 
van deze aanvraag. 

Achtergrond 
In de door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen (juni 2013) is 
rekening gehouden met het gemeentelijke beleid voor intensieve veehouderijen. In dit bestemmingsplan 
is een agrarisch bouwblok 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 bouwblokken voor intensieve 
veehouderijen wordt niet toegestaan. Hierdoor is uitvoering gegeven aan de motie van 1994. In dat kader 
heeft het college besloten de gemeenteraad steeds op de hoogte te houden over de zaken die lopen met 
betrekking tot de Heensehoeve. 

Advies uitgebracht 
Het college heeft gebruik gemaakt van de adviesvraag van de OMWB en heeft op 12 januari 2016 een 
advies uitgebracht. Dit advies treft u in zijn geheel aan bij deze mededeling. De OMWB zal ons advies 
meenemen in de uiteindelijke beslissing op de aanvraag. Tegen deze uiteindelijke beslissing staat 
zienswijze met daarna (eventueel) beroep open. Daarnaast is Stichting Leefbaarheid De Heen tevens op 
de hoogte gesteld van ons uitgebrachte advies. 

Samenvatting advies 
Vergunningsituatie 
In 2010 is een oprichtingsvergunning verleend. Deze vergunning is niet in werking getreden vanwege het 
ontbreken van een onderliggende bouwvergunning. Daarop is een veranderingsvergunning verleend 
in 2014. Met deze verlening is beoogd de vergunning van 2010 alsnog in werking te laten treden. Naar 
onze mening is dit doel niet bereikt. Daarnaast is de vergunning van 2014 verleend voor de activiteit 
'bouwen' en niet voor de activiteit 'milieu', Deze vergunning heeft dus de onjuiste grondslag. 



Natuurbeschermingswet 
Na 1 juli 2015 is er nog maar één provincie bevoegd gezag voor een aanvraag om een 
Natuurbeschermingswetvergunning. Dat moet de provincie zijn waarbinnen het grootste effect op een 
Natura 2000-gebied plaatsvindt. Op 23 november 2015 heeft de provincie Zeeland een ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen afgegeven. Uit onze berekeningen (AERIUS) blijkt dat het effect het grootst is op 
het Natura 2000 gebied 'Krammer-Volkerak' binnen de provincie Noord-Brabant. Deze provincie moet 
een verklaring van geen bedenkingen afgeven en niet de provincie Zeeland. 
Overigens blijkt dat, volgens onze berekeningen (AERIUS), er nog wel voldoende ontwikkelingsruimte 
aanwezig is om te kunnen spreken van een vergunbare situatie. 

Geluid (transport en demping) 
In de huidige aanvraag wordt gesteld dat in het kader van geluid geen veranderingen optreden ten 
opzichte van de verleende vergunning van 2014. Wij zijn van mening dat dit wel het geval is op het gebied 
van het aantal verkeersbewegingen van het spuiwater van de luchtwassers en met de geluiddemping van 
de luchtwassers. x \ 
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