
MEMO. 

 

Van:  fractie GBW 

Aan: Raadscommissie. 

Betreft: agendapunt ….,  Commissie dd 5 september 2017: concept-projectbesluit Slappedel 8A. 

 

Inleiding. 

Het projectbesluit Slappedel 8A stond als ingekomen stuk op de agenda van de Raadscommissie van 

27 juni jl.  Het besluit betreft het oprichten van een varkensstal voor 700 vleesvarkens, op enkele 

honderden meters afstand van de bebouwde kom van Woudenberg, in een gebied waar volgens het 

bestemmingsplan buitengebied geen intensieve veehouderij is toegestaan.  Om dit toch mogelijk te 

maken heeft het College een concept-projectbesluit genomen dat tzt aan de Raad zal worden 

voorgelegd met het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen. 

Intensieve veehouderij is een maatschappelijk gevoelig thema waar de fractie van GBW zorgvuldig 

mee wil omgaan, zeker als in afwijking van het bestemmingsplan dit toch mogelijk zou worden. 

Daarnaast willen we als fractie dat een dergelijk besluit zorgvuldig wordt voorbereid zodat we niet in 

de situatie komen dat in de Raad een kant en klaar plan wordt voorgelegd waar we als Raad alleen 

maar ja of nee op kunnen zeggen zonder dat alle voorafgaande vragen zijn gesteld en beantwoord. 

Wij willen niet dat na een Raadscommissievergadering voor- of tegenstanders blijven zitten met 

ontevreden gevoelens als een besluit is genomen dat hen niet aanstaat zonder dat al hun vragen zijn 

beantwoord. Vandaar dat onze fractie heeft gevraagd om het besluit nu reeds te agenderen, zodat 

tzt, bij de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen, een afgewogen besluit  kan worden 

genomen. 

Centrale vraag. 

Op dit moment is de centrale vraag waarom op ruimtelijke gronden door het College wordt gekozen 

voor het toestaan van intensieve veehouderij op deze plaats, daar waar het bestemmingsplan het 

niet toestaat.  Naast de reactie van het college zijn we zeer benieuwd naar de reactie van de andere 

fracties.  Op dit moment beschikken wij nog niet over de inspraakreacties waarop de zienswijzen van 

belanghebbenden.   

Daarnaast vragen wij ons af of de voorgenomen uitbreiding de enige optie is voor de ondernemers 

om hun bedrijf toekomstwaardig te maken en of dat er ook mogelijkheden zijn onderzocht om 

binnen de reguliere wetgeving het bedrijf toekomstwaardig te maken.  

De inspraakreacties  zullen bij de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen aan de orde 

komen en daarom nu buiten beschouwing worden gelaten.  

Toelichting op de centrale vraag. 

Met opmaak: Index



Wij hebben op voorhand de volgende vragen aan het college die deels van technische aard, deels van 

politieke aard zijn: 

1. Welke afweging heeft het college gemaakt om in principe te willen instemmen met een 

afwijking van het Bestemmingsplan. 

2. Staat het College op het standpunt dat deze ontwikkeling door moet gaan of legt zij het als 

open vraag voor aan de Raad ? 

3. De provincie heeft op ambtelijk niveau een afwijzend advies gegeven, op basis van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Met het adviesbureau van Westreenen denkt het 

College dat de PRV hier niet van toepassing is en gekeken moet worden naar de Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) die in strijd zou zijn met de PRV en wel ruimte zou bieden 

voor intensieve veehouderij in dit gebied.  Hoe denkt het College dat de reactie zal zijn van 

de provincie als er toch een projectbesluit wordt genomen ? 

4. Kan de provincie het projectbesluit ongeldig verklaren of gaat er door de provincie mogelijk 

een beroepsprocedure opgestart worden bij een rechtelijke instantie (Rechtbank / RvS) ? 

5. Uit de stukken die ter inzage hebben gelegen bij het projectbesluit blijkt dat bij dit 

projectbesluit de wettelijke norm voor geurbelasting niet wordt overschreden.  Voor de 

omwonenden is dit een constatering waar ze niet zo veel mee kunnen. Zij hebben nu 

mogelijk al last van geur en willen waarschijnlijk weten hoeveel die geur toeneemt. Vraag is 

of het college wil nagaan hoeveel   procent de geurbelasting hoger is dan ten opzichte  van: 

- Geen uitbreiding van het bedrijf 

- Uitbreiding van het bedrijf met rundvee binnen de huidige bestemming. 

6. Uit dezelfde stukken als ad.4  blijkt ook dat de normen voor fijnstof niet worden 

overschreden. Kan het college ook aangeven / laten berekenen  hoeveel de toename is van 

fijnstof op de woningen en bedrijven van de omwonenden ten opzichte van : 

- Geen uitbreiding van het bedrijf 

- Uitbreiding van het bedrijf met rundvee binnen de huidige bestemming. 

7. In hoeverre worden aan- en omliggende bedrijven door voorgenomen uitbreiding beperkt in 

hun huidige bedrijfsvoering en welke beperkingen hebben kunnen deze bedrijven 

ondervinden bij eventuele voorgenomen uitbreidingen. 

8. Door de aanpassing van de bedrijfsvoering zal de ammoniakuitstoot met ruim 16% 

toenemen.  

- Wat is het emissieplafond van het bedrijf en past dit in deze aanvraag?  

-  In hoeverre is deze toename voor het college acceptabel en welke gevolgen heeft deze 

toename voor de volksgezondheid?    

Tenslotte hebben wij de volgende vragen aan de andere raadsfracties: 

1. Is  jullie fractie van mening dat het mogelijk moet worden gemaakt om deze varkensstal  op 

deze plaats te bouwen ?  

2. Zo niet, welke vragen moeten nog door het College worden beantwoord om tot een besluit 

te kunnen komen ? 

-- 

Conclusie 



Na beantwoording van bovenstaande vragen door College en raad en nadat wij kennis hebben 

kunnen nemen van de zienswijzen van omwonenden zijn we in staat om tzt een beslissing te nemen 

op de Verklaring van geen bedenkingen 

 

 

 

 


