
DE CASUS IN GRASPEEL – LANDERD, N.O. BRABANT 

Omwonenden eisen intrekken vergunning bouw megastal vanwege becijferde luchtverontreiniging; 

gemeente Landerd zwijgt al 1,5 jaar 

Op Schuifelenberg 3 te Zeeland wordt momenteel gebouwd aan een megastal voor 17.000 varkens, 

waartegen de omwonenden zich al sinds 2014 verzetten. Grootste probleem zijn de luchtwassers. 

Doordat de stal wordt voorzien van combiluchtwassers die geen 85%, maar 45% reductie kunnen 

realiseren, gaan de omwonenden volgens de omgevingsdienstberekeningen, meer dan 30 odeurunits 

over zich heen krijgen; dit terwijl de gemeentelijke geurverordening 9 odeurunits aangeeft. Kortom: 

hier wordt een groot probleem voor de volksgezondheid gecreëerd in een tijd waarin de rest van 

Nederland zich wel bewust lijkt te zijn dat gezondheid een groter belang heeft dan economisch 

gewin. 

Een gang naar de Raad van State bood helaas geen uitkomst: de sinds 2018 aangepaste 

emissiefactoren mochten niet alsnog worden toegepast bij deze vergunningverlening. En dus 

besloten omwonenden na de uitspraak van de Raad van State, de gemeente te verzoeken om de 

vergunning in te trekken dan wel te actualiseren. En toen werd het stil vanuit de gemeente….En het 

bleef stil, meer dan een jaar, ondanks verwoede pogingen om reactie te krijgen op dit verzoek.  

Nu: 1,5 jaar later (de gemeente al enige tijd in gebreke gesteld), nu de bouw is begonnen, nu men in 

quarantaine zit, juist nu heeft gemeente Landerd initiatief genomen tot gesprek. Boer, burger en 

gemeente. Maar zónder de bouw stil te leggen tot er een oplossing is en liefst mét zoveel mogelijk 

burgers. En dus vragen de omwonenden wederom om een besluit op het verzoek om de vergunning 

in te trekken/te actualiseren. 

De Gemeente Landerd heeft aangegeven dit te weigeren. De buurtbewoners overwegen nu in 

beroep te gaan.  
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Uit : WUR 2-rapport maart 2018 :

Het overall gemiddelde geurverwijderingspercentage van de combi-wassers 
bedroeg met 40% slechts de helft van het verwachte gemiddelde Rgv-
reductieniveau (81%). 

Voor ammoniakverwijdering was het verschil, met een gemiddeld gemeten 
percentage van 59%, wat minder groot t.o.v. het verwachte Rav-percentage (85%), 
wat betekent dat het verwijderingsniveau meer dan een kwart lager was dan het 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen: Ontwerpbesluit 

In afschrift aan:  

Beh. ambtenaar: T.R.J. Reijnen 

 
 

Gemeentehuis Landerd, Kerkstraat 39, Postbus 35, 5410 AA Zeeland  tel. 0486-458111 
fax: 0486-458222   e-mail: info@landerd.nl   internet: www.landerd.nl 
IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19   

Zeeland, 13 november 2018 

Verzonden: 13 november 2018 

Ons kenmerk: 3534-2018 

Uw brief van: 19 april 2018 

Uw kenmerk:  

Onderwerp: Ontwerpbesluit op uw verzoek tot intrekking/actualisatie van een in twee fases 

verleende omgevingsvergunning voor de inrichting aan de Schuifelenberg 3 te Zeeland 

 

Aan: Wösten juridisch advies 
T.a.v. dhr. mr. V. Wösten 

 Postbus 11721 
 2502 AS  ‘S-GRAVENHAGE 
 
 

Per mail verzonden op 13 november 2018: vwosten@xs4all.nl  
 
 
 
Geachte heer mr. Wösten, 
 
 
Op 19 april 2018 hebben wij van u ontvangen een verzoek tot intrekking dan wel actualisatie 
van een omgevingsvergunning die wij bij besluiten van 22 juli 2015 (eerste fase) en 13 mei 
2016 (tweede fase) hebben verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting 
aan de Schuifelenberg 3 te Zeeland. 
 
Uw verzoek is door ons geregistreerd onder zaaknummer 3534-2018. 
 
Aanhouden beslissing op uw verzoek 
Wij hebben onze beslissing op uw verzoek aangehouden tot de geuremissiefactor voor 
gecombineerde luchtwassers daadwerkelijk vastgesteld en in werking getreden zijn en totdat de 
Raad van State zich heeft uitgesproken over de rechtmatigheid van ons besluit tot het verlenen 
van de omgevingsvergunning waarop uw verzoek betrekking heeft. 
 
Wijziging geuremissiefactoren 
Op 19 juli 2018 is het besluit tot wijzigingen van de Regeling ammoniak en veehouderij en de 
Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd. Op basis hiervan zijn de geuremissiefactoren 
voor gecombineerde luchtwassers aangepast. De gewijzigde emissiefactoren zijn met ingang 
van 20 juli 2018 van kracht. 
 
Uitspraak ABRS 
Bij uitspraak van 11 april 2018 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(de Afdeling) het beroep gericht tegen de verleende omgevingsvergunning eerste fase (milieu) 
ongegrond verklaard. Op 31 oktober 2018 heeft de Afdeling op basis van een aanvullende 
motivering van ons besluit ook het beroep gericht tegen de verleende omgevingsvergunning 
tweede fase (bouw) ongegrond verklaard. De verleende omgevingsvergunning is hiermee 
onherroepelijk geworden. 
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Ontwerpbesluit en publicatie 
Wij hebben een ontwerpbesluit opgesteld. De zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit wordt op 
24 november 2018 gepubliceerd. Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 26 november 2018 zes 
weken ter inzage en is als bijlage bijgevoegd. 
 
Iedereen die daar belang bij heeft, kan een zienswijze indienen. Eventuele zienswijzen worden 
meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming. Zienswijzen kunnen schriftelijk of mondeling 
kenbaar worden gemaakt. 
 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de heer T.R.J. Reijnen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 
0486-458163 of via e-mailadres Ton.Reijnen@Landerd.nl. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Landerd, 
namens dezen, 
Afdeling Ruimte 
Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 
 
 
 
 
A.G.M. Snijders 
 
 

lh158
Handtekening Alwin Snijders
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