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Onderwerp / voorstel: 

Projectbesluit voor de bouw van een stal voor het op 

biologische wijze houden van 700 varkens Slappedel 8a 

 

 

 

  

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.  

 

 

 

 

Inleiding 

Door Van Westreenen B.V. is een verzoek om een omgevingsvergunning ingediend ten 

behoeve van het oprichten van een schuur op het perceel Slappedel 8a voor het op 

biologische wijze houden van 700 varkens. Door de toevoeging van een schuur met 700 

varkens ontstaat een gemengd bedrijf met primair een grondgebonden tak 

(melkveehouderij) en ondergeschikt daaraan een niet grondgebonden tak (biologische 

varkenshouderij).  

 

Centrale vraag 

Bent u bereid een verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

 

Beoogd resultaat 

Ruimte bieden aan een agrarisch bedrijf om zich economisch duurzaam te ontwikkelen. 

 

Kader 

Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Algemene wet 

bestuursrecht, bestemmingsplan Buitengebied, Structuurvisie Woudenberg 2030, 

Geurgebiedsvisie Woudenberg en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016. 
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Argumenten 

Beschrijving initiatief 

Aan de Slappedel 8a wordt een melkveebedrijf gerund door twee gezinnen. In verband 

met de nieuwe wetgeving die het houden van melkvee er niet eenvoudiger op maakt 

willen initiatiefnemers hun bedrijf verbreden. De vergunde veebezetting van 300 

melkkoeien zal terug worden gebracht naar 175 melkkoeien. Tevens biedt verbreding 

meer economische stabiliteit.  

In onderstaande tabel is de huidige en gewenste veebezetting aangegeven.  

 

RAV-categorie en diersoort aantal dieren   

 bestaand aanvraag    

A 1.100 Melkkoeien 300 175    

A 3.100 Vrouwelijk jongvee 75 125    

D 3.100 Vleesvarkens 

(biologisch) 

- 700    

   

 

Voor het perceel is het bestemmingsplan Buitengebied van toepassing. De bestemming 

van het perceel is ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden – Reliëf’. Op grond van 

deze bestemming zijn op deze gronden uitsluitend grondgebonden agrarische bedrijven 

toegestaan. De definitie van een grondgebonden veehouderij wordt in het 

bestemmingsplan als volgt omschreven: “het houden van melk- en ander vee 

(nagenoeg) geheel op open grond en waarbij de productie (nagenoeg) geheel afhankelijk 

is van de agrarische grond als productiemiddel”.  

Het bedrijfsmatig houden van varkens moet worden gezien als een vorm van intensieve 

veehouderij. Door het houden van 700 varkens wordt een tak toegevoegd aan het bedrijf 

dat niet past binnen deze definitie en dus in strijd is met de bestemming.  

 

Verzoekers hebben een omgevingsvergunning aangevraagd voor het in strijd met het 

bestemmingsplan Buitengebied oprichten en gebruiken van een varkensstal voor 700 

varkens. De stal is gesitueerd binnen het bouwvlak en leidt dan ook niet tot meer 

bebouwing dan nu op grond van het bestemmingsplan is toegestaan. 

 

Door de toevoeging van een niet grondgebonden tak met 700 varkens ontstaat een 

gemengd bedrijf. Om de verhouding tussen beide takken weer te geven kan worden 

gekeken naar de Standaard Opbrengst (SO) van het bedrijf. De SO is de economische 

maat voor de omvang van agrarische bedrijven gebaseerd op de opbrengst die 

gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald en is de opvolger van 

de NGE (Nederlandse Grootte Eenheden). In dit geval is de SO voor de grondgebonden 

tak 77 en voor de niet grondgebonden tak 23. Er blijft dan ook sprake van primair een 

grondgebonden bedrijf met een ondergeschikte niet grondgebonden tak.  

 

De reden voor de gewenste verbreding is gelegen in de complexiteit rond de regelgeving 

voor het melkvee. Tevens staat de melkveetak economisch onder druk en kan het op 

biologische wijze houden van varkens worden gezien als toekomst gericht omdat de 

markt steeds meer vraagt naar duurzaam vlees.  

 

Gemeentelijk beleid 

In de toelichting op het bestemmingsplan Buitengebied wordt in paragraaf 6.3.6. 

‘Omschakeling’ aandacht besteed aan een gezonde economische ontwikkeling van de 

landbouw. Onderkend wordt dat de landbouw hiervoor behoefte heeft aan groei. Groei 

kan dan ook bestaan uit een verbreding door de omschakeling van grondgebonden naar 

niet grondgebonden. In het bestemmingsplan en in het Reconstructieplan Gelderse Vallei 

(dat weliswaar niet meer van kracht is maar wel als beleidsdocument ten grondslag ligt 

aan het bestemmingsplan) wordt aangegeven dat omschakeling in verwevingsgebied is 

toegestaan mits de omschakeling zich verdraagt met de omgevingskwaliteiten en dit 

gebeurt na een wijziging van het bestemmingsplan.  
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Het project past dan ook in het beleid van het bestemmingsplan omdat het perceel is 

gelegen in verwevingsgebied en de verbreding bijdraagt aan een gezond economisch 

bedrijf. Het project vindt plaats binnen het huidige smal en langgerekte bouwvlak, dat in 

lijn met de landschapsverkaveling ligt. Het project heeft geen belemmering van de 

openheid richting de stuwwal tot gevolg en tast de omgevingskwaliteit landschap niet 

aan. De overige omgevingskwaliteiten als geur en fijnstof worden evenmin door dit 

project aangetast. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is het gewenst de 

bedrijfsvoering niet te richten op één grote bedrijfstak maar op meerdere bedrijfstakken. 

Dit past binnen het beleid uit het bestemmingsplan om verbreding toe te staan. Door 

mede in te zetten op een biologische veehouderijvorm ontstaat een toekomstgericht, 

duurzaam en innovatief bedrijf. Deze ontwikkeling past dan ook binnen de Structuurvisie 

Woudenberg 2030 waarin is aangegeven dat de agrarische sector een belangrijke functie 

in het buitengebied heeft. Daarom is in deze visie ook aangegeven dat de gemeente 

ruimte wil bieden voor goede productieomstandigheden, productiemogelijkheden en 

innovatiekracht zodat de landbouw een blijvend economisch perspectief heeft.  

 

Het verzoek past derhalve binnen het gemeentelijk ruimtelijke beleid. 

 

Milieuaspecten 

Bij de beoordeling van deze aanvraag moet ook naar de milieu (omgevings)aspecten 

worden gekeken. Van belang is in dit project geurhinder (Wet geurhinder en 

veehouderij), fijnstof (Wet milieubeheer) en ammoniak (Natuurbeschermingswet en 

PAS). Voor het laatste is van belang op te merken dat er sprake is van een toename van 

de ammoniak uitstoot met 16% maar dat deze toename reeds op 3 augustus 2016 

vergund is door Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

 

 Geurhinder 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen die als gevolg van een 

ontwikkeling/initiatief niet mogen worden overschreden. De gemeente heeft de 

bevoegdheid om onderbouwd van deze normen af te wijken in haar geurgebiedsvisie. Uw 

raad heeft in uw Geurgebiedsvisie Woudenberg hier niet voor gekozen. Daarmee zijn de 

wettelijke normen op deze aanvraag van toepassing. Door de initiatiefnemer zijn bij de 

initiële aanvraag geurberekeningen gevoegd, deze zijn later aangevuld met individuele 

berekeningen (zie ook het onderdeel draagvlak). Op grond van de Wgv mag de maximale 

toegestane geurbelasting in de bebouwde kom 3 odeurs unit / m3 bedragen en buiten de 

bebouwde kom 14 odeurs unit / m3. Het begrip ‘bebouwde kom' is niet gedefinieerd in de Wgv, 
maar in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel is vermeld: "De grens van de bebouwde kom 
wordt niet bepaald door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke ordening door 
de aard van de omgeving. Binnen een bebouwde kom is op korte afstand van elkaar gelegen 
bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur." Ook is opgenomen: "De bebouwde 
kom kan namelijk worden omschreven als het gebied dat door aaneengesloten bebouwing 
overwegend een woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel mensen per oppervlakte-eenheid ook 
daadwerkelijk wonen of verblijven." De woningen aan de Slappedel vallen gelet op deze toelichting 
dus buiten de bebouwde kom’.  
 

De gemeente Woudenberg heeft in haar geurgebiedsvisie geen andere normering 

opgenomen. Een achtergrond(geur)belasting (d.w.z. alle bedrijven in de omgeving 

gezamenlijk) van minder dan 3 odeurs unit / m3 wordt beoordeeld als een ‘zeer goed 

leefklimaat’.  Op basis van de overlegde en door de gemeente (de RUD) getoetste 

berekening blijkt dat deze norm in de bebouwde kom nergens wordt overschreden. 

Buiten de bebouwde kom bedraagt de maximale belasting  5,664 odeurs unit / m3, wat 

wordt gezien als ‘goed leefklimaat’. Dit betreft slechts één woning. In alle gevallen wordt 

er ruimschoots aan de normen voldaan en is er in veruit de meeste gevallen sprake van 

een zeer goed leefklimaat en in vijf gevallen van een goed leefklimaat. Het rapport 

‘aanvullende gegeven behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning’ is bij dit voorstel 

gevoegd. In het rapport is ook weergegeven in hoeverre de geurbelasting toeneemt ten 

opzichte van de vergunde situatie en de huidige situatie.     
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Fijnstof 

De aanvraag moet ook worden getoetst aan het onderdeel fijnstof. In het geval van 

fijnstof geldt op grond van de regelgeving de volgende grenswaarden: 

1. De jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes in maximaal ug/m3 

2. De daggemiddelde concentratie van 50 ug/m3, mag maximaal 35 maal per 

kalenderjaar worden overschreden. 

Door de initiatiefnemer is bij de initiële aanvraag ook een fijnstofberekening gevoegd, 

ook deze is later aangevuld met individuele berekeningen. Daarbij is inzicht gegeven in 

de vergunde, huidige en gewenste situatie. De hoogst gemeten waarde is 19.70 ug/m3 

terwijl 50 ug/m3 is toegestaan. Voorts blijkt dat deze waarde in de gewenste situatie met 

max 0,6 ug/m3 toeneemt. Ook het aantal overschrijdingsdagen blijft zowel in de huidige 

(max. 7,5 dagen) als gewenste situatie ver onder de norm. De gemiddelde toename in 

overschrijdingsdagen bedraagt 0,1 dag.  

 

Hiermee moet worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet voor wat betreft de 

toetsing aan de milieuaspecten.  

 

Projectbesluit 

Door initiatiefnemer is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. Vanwege het 

voorgenomen gebruik (dus niet de bouw van de stal) is de aanvraag in strijd met het 

bestemmingsplan omdat er een niet grondgebonden tak aan het bedrijf wordt 

toegevoegd. De Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning stelt dat een aanvraag 

die in strijd is met het bestemmingsplan ook moet worden gezien als een aanvraag om 

toepassing van artikel 2.12. eerste lid onder a. sub 3 (projectbesluit). Een aanvraag om 

buitenplans af te wijken van het bestemmingsplan wordt getoetst aan: 

1. Een goede ruimtelijke onderbouwing/zorgvuldige belangenafweging 
2. Verplichting (milieu)wetgeving 
3. Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. 

Wij hebben de beleidsvrijheid om af te wegen of wij de omgevingsvergunning voor 

afwijking van het bestemmingsplan willen verlenen. Als de aanvraag past binnen het 

geldende beleid en ook verder voldoet aan een goede ruimtelijke ordening moet de 

omgevingsvergunning redelijkerwijs verleend worden. Het initiatief past binnen het 

(geldende) beleid van de gemeente en is voorzien van een goede ruimtelijke 

onderbouwing. Voorts voldoet het initiatief aan de milieuwetgeving. Naar ons oordeel is 

het dan ook redelijk om de vergunning te verlenen. 

 

Het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan is 

weliswaar een bevoegdheid van ons college, maar de omgevingsvergunning mag pas 

verleend worden als u gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) heeft 

afgegeven. Het vaststellen van bestemmingsplannen is immers een bevoegdheid van uw 

raad. U kunt voorschriften aan deze verklaring verbinden. Als u de verklaring niet 

verleend kan de omgevingsvergunning niet worden verleend.   

 

 Provinciale Verordening Provincie Utrecht 

 

De op 5 december 2016 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning was in 

overeenstemming met de op dat moment van kracht zijnde Provinciale Verordening 

(PRV) van de provincie Utrecht. Op 19 januari 2017 is evenwel de herijkte versie van de 

PRV in werking getreden. In deze herijking is het beleid van de provincie specifiek voor 

de niet grondgebonden veehouderij heroverwogen omdat de basis, het 

Reconstructieplan, is komen te vervallen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 

dient een aanvraag te worden getoetst aan regelgeving zoals die van kracht is ten tijde 

van het nemen van een besluit. De aanvraag moet dan ook worden getoetst aan de 

nieuwe PRV. 

In artikel 2.1 lid 3 van de verordening wordt aangegeven: “een ruimtelijk besluit voor 

gronden die zijn aangewezen als ‘agrarische bedrijven’ bevat geen bestemmingen en 

regels die voorzien in een omschakeling van grondgebonden naar niet-grondgebonden 

veehouderij”. Alhoewel er hier sprake is van een aanpassing van deze specifieke regel is 

een toelichting is op dit artikel in de verordening niet gegeven. Maar omdat het artikel is 
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aangepast vanwege gewijzigd beleid kan worden gekeken naar het onderliggende 

beleidsdocument van de provincie, namelijk de eveneens herijkte Provinciaal Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013-2028. De PRS geeft een toelichting op het beleid van de provincie en 

gaat ook specifiek in op het gewijzigde beleid ten aanzien van de niet grondgebonden 

veehouderij. Op pagina 107 van de PRS wordt nadrukkelijk aangegeven dat 

‘omschakeling van een melkveehouderij of gemengde bedrijven met als hoofdtak 

melkveehouderij naar volledig niet grondgebonden niet is toegestaan’. Dat past ook in 

het beleid en visie van de provincie op het verschil in bijdrage van een grondgebonden 

bedrijf en niet grondgebonden bedrijf aan het landschap. Een niet grondgebonden bedrijf 

levert geen bijdrage aan de omgeving/landschap en extra verstening. Voorliggende 

aanvraag richt zich op een verbreding van de bedrijfsactiviteiten waardoor er een 

gemengd bedrijf ontstaat, met primair een grotere grondgebonden tak (77 SO) en een 

ondergeschikte niet grondgebonden tak (23 SO). Het bedrijf blijft dan ook gelet op het 

overwegende grondgebonden karakter een belangrijke bijdrage leveren aan de in stand 

houding van het agrarische landschap. Er is dan ook nadrukkelijk geen sprake van een 

volledige omschakeling naar een niet grondgebonden bedrijf en om die reden is er dan 

ook geen sprake van strijd met de PRV.  

 

Duurzaamheid 

Het toevoegen van een biologische tak bij dit bedrijf draagt bij aan een duurzame 

bedrijfsvoering van het bedrijf. Biologische landbouw levert ook een hoogwaardig 

product. De druk op het milieu is beperkt gezien de lage emissies van voedingsstoffen 

wegens de beperkte input, de recycling en hoge efficiëntie. Biologische landbouw zorgt 

ook voor minder vervuiling van bodem, grond- en oppervlaktewater door pesticiden of 

hun afbraakproducten. In de biologische veehouderij hanteert men ook strenge normen 

inzake dierenwelzijn. Een biologische boer wordt bovendien ook beschouwd als een  goed 

beheerder van het landschap. 

De biologische landbouw is dus minder belastend voor milieu en dierenwelzijn dan de 

reguliere landbouw. Daarnaast worden in de biologische landbouw ervaringen opgedaan 

die bruikbaar zijn voor de gangbare landbouw. De ‘gewone’ landbouw kan het gebruik 

van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen terugbrengen met behulp van 

alternatieven die uit de biologische landbouw afkomstig zijn.  

 

Draagvlak 

Het plan heeft vanaf 17 mei jl. gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. 

Er zijn 6 zienswijzen tegen het plan ingediend, waaronder de provincie Utrecht. De 

overige zienswijzen zijn ondertekend door meerdere omwonenden van de locatie en uit 

de wijk Nieuwoord. Gedurende de zienswijze periode is op 3 juli door initiatiefnemer een 

informatieavond georganiseerd. Op deze avond heeft initiatiefnemer en zijn adviseur een 

toelichting gegeven op de plannen. Daarbij is ook uitdrukkelijk stilgestaan bij het aspect 

geurhinder. Initiatiefnemer heeft aangegeven dat zijn plan ruimschoots voldoet aan de 

milieuregelgeving. Ook heeft initiatiefnemer voor alle aanwezigen die daar prijs op 

stelden een individuele berekening op de aspecten geur en fijnstof gemaakt. Dit in 

aanvulling op de bij de aanvraag ingediende onderzoeken naar deze beide aspecten. Ook 

uit de individuele berekening (dus de geur- en fijnstofbelasting per adres) laat zien dat 

het initiatief ruimschoots voldoet aan de wettelijke en ook de (overigens dezelfde) 

normen die u heeft vastgesteld in de Geurgebiedsvisie Woudenberg.  

De ingebrachte zienswijzen richten zich echter nog steeds voornamelijk op het aspect 

van geuroverlast.  

 

In de bijgevoegde zienswijzenota wordt op de ingebrachte zienswijze ingegaan.  
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Financiële consequenties 

Leges ingevolge de legesverordening.  

 

Aanpak/uitvoering 

Nadat de verklaring van geen bedenkingen is afgegeven kan het college van 

burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verlenen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

Bijlagen: 
       

 


