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Aanleiding
Het bestemmingsplan ‘Elshout, Oosterseweg 1’, dat ter vaststelling in uw vergadering van 18
september 2018 wordt voorgelegd, betreft een verandering van het bouwvlak en het wijzigen van een
planregel in verband met een beoogde uitbreiding van het ter plaatse gevestigde bedrijf met 84.000
vleeskuikens. Voor deze uitbreiding is naast dit bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig,
welke gecoördineerd met dit bestemmingsplan wordt voorbereid. De besluitvorming op de
omgevingsvergunning zal na uw besluitvorming over het bestemmingsplan plaatsvinden door het
college. In de omgevingsvergunning worden de gevolgen van het veranderen van de inrichting voor
milieu volledig weergegeven en afgewogen. Één van de aspecten die daarbij aan bod komt is het
aantal en dieren en het (huisvestings)systeem, zowel in de vergunde als gevraagde situatie.
Informatie over dit (huisvestings)systeem is in de vergunning verwerkt. Tijdens de behandeling van het
bestemmingsplan in de informatievergadering is gevraagd om afzonderlijke documentatie/informatie
over het gevraagde (huisvestings)systeem. Eveneens is gevraagd om een overzicht van ontvangen
klachten ten aanzien van de bestaande inrichting, een overzicht van plaatsgevonden bedrijfscontroles,
het advies van de GGD op oorspronkelijke aanvraag en een reactie van de GGD over het mondeling
besprokene. Het gevraagde is als bijlagen bij deze raadsinformatiebrief gevoegd. Volledigheidshalve
wordt opgemerkt, dat de gevraagde informatie hoofdzakelijk betekenis toekomt in het kader van de
afwegingen ten aanzien van de omgevingsvergunning en niet in het kader van het voorliggende
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is getoetst aan de regels van de Verordening Ruimte (Vr) en
hieraan wordt voldaan (zie paragraaf 3.2.2. van de Toelichting) 1. In het hiernavolgende volgt een korte
toelichting op onderdelen van de bijgevoegde documentatie/informatie.
Informatie
Voor de beoogde uitbreiding van het bedrijf is op 15 december 2015 een aanvraag
omgevingsvergunning ontvangen. Volgens deze oorspronkelijke aanvraag zou sprake zijn van een
toename van fijnstofemissie (ca. 36%). Fijnstofemissie kan gezondheidseffecten veroorzaken. In april
2017 was deze toename van fijnstofemissie daarom reden voor een voorgenomen weigering van de
oorspronkelijke aanvraag. Lopende het proces besloot de aanvrager tegemoet te komen aan de
weigeringsgronden en zijn aanvraag hierop te wijzigen. De wijzigingen zijn als volgt samengevat: Alle
vleeskuikenstallen worden uitgevoerd met een huisvestigingssysteem waardoor de totale fijnstof- en
ammoniakemissie vermindert. In de oorspronkelijke aanvraag was ten opzichte van de vergunde
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Toetsing Vr:
Er is aangetoond dat sprake is van een zorgvuldige veehouderij.
Er is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) geurgevoelige
objecten voldoet aan de Vr.
Er is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een
jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2
µg/m3.

situatie een geringe afname van de ammoniakemissie van 0,4% en een toename van de
fijnstofemissie van ca. 36%. In de aangepaste aanvraag worden op alle vleeskuikenstallen andere
huisvestingssystemen toegepast waardoor ten opzichte van de vergunde situatie de
ammoniakemissie met ca. 23% en de fijnstofemissie met ca. 11% afneemt. Ten opzichte van de
bestaande situatie dus een positief resultaat.
Het toe te passen huisvestingssysteem is in de ontwerpvergunning, en in het verlengde daarvan in de
bij het vast te stellen bestemmingsplan behorende nota van zienswijzen, benoemd als een innovatief
systeem. Innovatief is een enigszins onhandige woordkeuze. De toe te passen huisvestingssystemen
zijn al enige tijd op de markt. Het zijn bewezen systemen die hun beslag hebben gekregen in
landelijke en wettelijke emissiefactoren. Meer informatie over het systeem, de koppeling van de
emissie van het bedrijf aan dit systeem en referenties vindt u in de bijlagen.
Bij alle stallen worden warmtewisselaars aangebracht en bij twee stallen coronadraden.
Er is een overzicht van de klachten in 2017 en in 2018 bijgevoegd. Klachten worden door de OMWB
afgehandeld. Alle ontvangen klachten hebben betrekking op geur. Over stofoverlast zijn geen klachten
ontvangen.
De GGD heeft ten aanzien van de oorspronkelijke aanvraag om omgevingsvergunning op 7 november
2016 een advies uitgebracht. De GGD adviseert hierin om in te zetten op de vermindering van de
uitstoot van ammoniak en fijnstof. Met de gewijzigde aanvraag is tegemoet gekomen aan dit
adviesdeel (zelfs vermindering ten opzichte van de bestaande situatie), zodat het vragen van een
aanvullend/hernieuwd advies hieromtrent aan de GGD niet noodzakelijk wordt geacht. Hierover is wel
telefonisch contact met de GGD geweest.
Ten aanzien van geur heeft de GGD geadviseerd berekeningen uit te voeren met een strengere
emissiefactor van 0,8 ouE/m3 in plaats van de wettelijke emissiefactor van 0,33 ouE/m3. De
geurbelasting is getoetst aan de wettelijke geurnormen zoals aangegeven in de Wet geurhinder en
veehouderij en de geurverordening van de gemeente Heusden. Er is gerekend met een
geuremissiefactor van 0,33 ouE/m3 zoals genoemd in de Regeling geurhinder en veehouderij. Er is
geen basis om af wijken van de wettelijk vastgestelde emissiefactoren. Daarnaast is de emissiefactor
op 1 oktober 2016 aangescherpt van 0,24 naar 0,33 ouE/m3. Aanleiding tot een verdere wettelijke
aanscherping is er niet geweest. Om deze reden wordt aan het advies van de GGD ten aanzien van
een berekening met een strengere geuremissiefactor geen verdere invulling gegeven.
Het advies van de GGD op de oorspronkelijke aanvraag en de recente reactie van de GGD vindt u in
de bijlagen.

