
Varkensstal Slappedel 8a

Vertrouwen in voorstel College?/Last-minute suggestie

In de raadsvergadering van 26 oktober jl. in Woudenberg hebben de fracties hun stem uitgebracht op het plan voor de 
voorgenomen vestiging van een varkensstal aan Slappedel 8a. Doordat de stemmen staakten komt het 
Collegevoorstel donderdag 23 november a.s. opnieuw op tafel.
Meerdere, overwegend jongere, raadsleden gaven te kennen het een bijzonder lastig onderwerp te vinden. Zij werden 
dan ook nog eens bestookt met brieven, mails en telefoontjes van bewoners. En ook besteedden ze enthousiast tijd 
aan gesprekken met bewoners.
En waar haal je dan als jong, soms minder ervaren, raadslid de tijd (vaak met een volledige baan en een gezin) en de 
kennis vandaan om in betrekkelijk korte tijd alles inhoudelijk te beoordelen? Er werd ronduit gezegd het moeilijk te 
vinden en er ook niet voor opgeleid te zijn! 
Een en ander leidde, samen met meer beleidsmatige overwegingen, bij meerdere fracties tot de uitspraak vertrouwen 
te hebben in het voorstel van het College. Wellicht uit nood geboren?
En daar wringt volgens de bewoners de schoen.
Eén van de bewoners is bekend met natuurkundige processen en heeft zich erg verdiept in de materie van de 
geurbelasting. Zowel in de plaats waar de mest opgeslagen wordt en in de weg en de afstand die de geur aflegt. Hij is 
tot de conclusie gekomen dat het ingediende plan op ondeugdelijke uitgangspunten is gebaseerd. Het bureau dat het 
plan heeft opgesteld maakt gebruik van een sterk vereenvoudigd rekenmodel. Het model berekent de geurbelasting 
bij woningen in- en buiten de bebouwde kom zonder dat deze begrippen éénduidig zijn gedefinieerd. Bovendien gaat 
het model zeer globaal te werk en worden gemiddelden gebruikt in een omgevingssituatie waarvoor nauwkeuriger 
berekeningen vereist en beschikbaar zijn. Door met completere gegevens te werken komt de geurbelasting bij 
meerdere (bedrijfs)woningen boven de toegestane norm.
Dus alleen al op deze gronden zou het plan door de gemeente afgewezen moeten worden.

Verder hebben alle betrokken bewoners aangevoerd, dat er veel te gemakkelijk is afgeweken van het 
bestemmingsplan. De gemeente heeft er een project van gemaakt zonder daar eerst toestemming voor te vragen aan 
de gemeenteraad. In 2016 heeft de Raad van State bepaald, dat voor een gewenste afwijking buiten het 
bestemmingsplan de gemeenteraad aan het begin van het proces, dus voordat een project wordt gestart, moet 
instemmen met de aanpak. Met andere woorden: vaststellen of de gewenste stal dermate zwaarwegend is, dat van 
het bestemmingsplan afgeweken mag worden. Dus de gemeenteraad had hier meer naar haar bevoegdheid kunnen 
handelen.

Vervolgens toont de gemeente weinig interesse voor de te verwachten sterk verhoogde ammoniak-uitstoot. De 
aangevraagde situatie met 700 vleesvarkens komt in de berekeningen al bijna 17% hoger uit dan van het aantal 
koeien en jongvee waar de veehouder al vergunning voor heeft. Maar nu komt het. De veehouder heeft op dit 
moment ongeveer de helft van het aantal waarvoor hij al vergunning heeft. Vanuit deze huidige situatie gerekend 
komt de ammoniak-uitstoot in de aangevraagde situatie ongeveer 95 % !! hoger uit. Ongelooflijk, dat men dit laat 
gebeuren terwijl de landelijke en de provinciale overheden de ammoniak-uitstoot willen terugdringen! Naar verluidt is 
dit geen zaak voor de gemeente omdat de ammoniak-uitstoot per regio wordt bepaald en niet per gemeente. Een 
afzonderlijke gemeente hoeft zich dus niet verantwoordelijk te voelen voor een dergelijke toename en afwachten of 
het toezichthoudend orgaan het verbiedt!?

Gelukkig zijn er ook fracties die de gehanteerde cijfers in het voorgestelde plan weten te relativeren. Er wordt gezegd, 
dat de getallen van de aanvrager en van de bewoners over elkaar heen buitelen en elkaar bestrijden. En, wordt er 
gevraagd, als de cijfers binnen de regels passen hebben we dan een betrouwbare overheid? Getallen kunnen 
zodanig uitgezocht worden, dat ze het beoogde resultaat ondersteunen. Denk aan de geluids- en milieubelasting voor 
de bewoners rond Schiphol en Lelystad. En de betreffende fracties willen dan ook niet dat de de woonkwaliteit en de 
leefwaarde van de bewoners door de te verwachten hinder nog verder (zoals nu al onder meer de geurhinder 
koeienstal en verkeer Randweg) worden aangetast. Dat is duidelijke taal! Deze fracties hebben de bewoners hoog in 
het vaandel!

Desondanks zou het voor alle betrokkenen goed zijn om het besluit over de varkensstal nog niet te nemen en alle 
beschikbare informatie, dus ook de recent ingediende meer reële berekeningen, door een onafhankelijk deskundig 
bureau (TNO of DNV?) te laten beoordelen. We hopen, dat het College zich op de valreep nog wil beraden. 

Mede namens meerdere bewoners,

J. Mouthaan
J.H. Noomen
A.G.J. de Wit


