
Aan de raadscommissie / Gemeenteraad van Woudenberg

onderwerp:
aanvraag wijziging melkrundveebedrijf in een intensieve veehouderij 
Slappendel 8a te Woudenberg

Woudenberg, 27 juni 2017

Geachte raad-/commissieleden,

Aan u wordt verzocht goedkeuring te verlenen voor een op 5 december jl. door het 
college van burgemeester en wethouders ontvangen aanvraag omgevingsvergunnig voor 
Slappendel 8a.
Zoals uit het collegeadvies blijkt is de aanvraag in strijd met het bestemmingsplan. 
Met name om aan dit bedrijf het houden van 700 varkens als uitbreiding toe te staan. 
Als bewoners van de J.F. Kennedylaan, de Henschoterlaan en het Broederschapsland zijn 
wij zeer verontrust over deze bedrijfsuitbreiding.

Zoals bekend is dit bedrijf in de jaren 90 door bedrijfsverplaatsing als nieuw bedrijf tegen 
de wijk Nieuwoord komen te liggen. Toestemming is destijds verleend omdat het om een 
melkrundvee bedrijf ging met een voor die tijd optimale toerusting om stankhinder te 
voorkomen. In zoverre zijn wij het eens met uw adviseur.
Dat neemt niet weg dat na realisatie van dit bedrijf bij bepaalde weersomstandigheden 
toch regelmatig een stallucht en de lucht van kuilgras kan worden waargenomen in onze 
woonwijk. Het enkele jaren geleden verdwijnen van de varkenshouderij van de heer 
Kleinveld heeft deze stank bij bepaalde weersomstandigheden niet weggenomen.
Het zal naar wij aannemen mogelijk zijn om voor de verwachte stankhinder en stofhinder 
naar de huidige normen een vergunning af te geven. Dat neemt niet weg dat wij 
een toename van genoemde hinder met de penetrante scherpe stank van varkens 
verwachten wanneer u aan deze vergunningaanvraag medewerking verleent. 
Het zal u bekend zijn dat nog regelmatig de regelgeving voor deze bedrijfstak wordt 
aangepast. Het is dan ook de vraag of met de realisatie van deze nieuwe bedrijfstak niet 
een onomkeerbare situatie ontstaat. Gezien ook het rapport begrijpen wij dat voor de 
veehouder een vervelende situatie ontstaat wanneer geen medewerking wordt verleend.
De oorzaak hiervan moet echter worden gezocht in het verleden, toen zonder diepere 
overweging werd toegestaan dat dit bedrijf tegen de bebouwde kom werd gelegd in 
plaats van op afstand.
Overigens is het de vraag of gezien de groeiende vleesproductie in andere Europese 
landen en de problemen waarmee de varkenshouderij al jaren kampt dit bedrijf met deze 
uitbreiding op langere termijn zijn bestaan veilig kan stellen en/of binnen 10 jaar geen 
verdere uitbreidingen nodig zullen zijn. Er zijn meer voorbeelden van bedrijven die tegen 
de bebouwde kom zijn gelegen die uiteindelijk toch opnieuw bij u aanklopten om te 
mogen uitbreiden hoewel dat gezien de omgeving ongewenst was.

Het meewerken aan deze aanvraag kan ook op andere wijze tot grote schade leiden. Wij 
doelen hier op een situatie dat, hetzij door nieuwe wetgeving, hetzij door ontwikkelingen 
in de omgevingssfeer dit bedrijf moet worden uitgekocht, zoals dat ook met betrekking 
van het varkensbedrijf van de heer Kleinveld is gebeurd. Het was vijf jaar geleden niet te 
voorzien dat de bedrijfsterreinen aan de Griftdijk een woonbestemming zouden krijgen. 
Ook is in dit stadium niet te voorzien of binnen kortere of langere tijd de twee bedrijven 
die tegen dit agrarisch bedrijf zijn gelegen eenzelfde lot is beschoren. En zoals u kunt 
weten heeft ook een veehouder aan de Zegheweg goede hoop dat hij ooit een tweede 
keer zal worden uitgekocht, wanneer woningbouw wordt gerealiseerd tussen Zegheweg 
en de Parallelweg. U heeft in deze niet alleen een zorgvuldige afweging te maken in het 
belang van meerdere inwoners van Woudenberg versus een bestaand bedrijf (korte 
termijn effecten), maar u dient ook te kijken naar de financiële effecten die uw besluit op 
langere termijn (uitkoop van een bedrijf) kan hebben.



Als hoogste autoriteit in deze doen wij als inwoners ven Woudenberg een beroep op u om 
- in afwijking van het door het college uitgebracht advies - geen medewerking te verlenen 
aan deze aanvraag.

Met de meeste hoogachting,

Namens de bewoners van de J.F. Kennedylaan, de Henschoterlaan en het 
Broederschapsland,

Piet van Zee

Jan Mouthaan

----------------------------------------------------------------------------------

Beste mensen,

Op 26 juni werd ons bekend dat in de vergadering van de 
Raadscommissie die op 27 juni (VANDAAG) om 20.00 uur begint 
een plan wordt gepresenteerd m.b.t. Slappendel 8a. Het college 
van B&W wil medewerking verlenen om bij deze 
rundveehouderij een varkensstal te bouwen voor 700 varkens. 
Wij verwachten hiervan stankoverlast voor iedereen (ook u) die 
binnen een straal van 250 meter van dit bedrijf wonen, waarom 
wij aan de raadscommissie / Gemeenteraad van Woudenberg 
bovenstaande brief willen richten.

En wanneer u die verwachting deelt lijkt het ons nuttig dat ook 
u naar deze vergadering komt om met uw aanwezigheid uw 
ongerustheid in deze te bevestigen.

Met vriendelijke groet,

Piet van Zee
J.F. Kennedylaan 140

Jan Mouthaan
Henschoterlaan 32


