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Onderwerp: zienswijze vergunning vleeskuikenstal Margarethaweg 1 in Oostburg 

 

 

 

Geacht college, 
 
Op 28 april jl. kwam het voornemen ter inzage voor de bouw van een vleeskuikenstal op het adres 
Margarethaweg 1 in Oostburg. Graag dienen wij een zienswijze in op dit besluit. 
 
Onze zienswijze is gericht op de onvolledigheid van de ter inzage gelegde informatie. Door het 
ontbreken van deze informatie is het onzes inziens niet mogelijk een inhoudelijk oordeel te vellen over 
de aangevraagde vergunning. 
 
Het gaat met name om de volgende aspecten: 

 Het gebruikelijke advies van de Agrarische Adviescommissie konden wij niet terugvinden in de 

stukken. Dit advies telt voor ons zwaarwegend mee in de beoordeling. 

 Het landschappelijke inpassingsplan ontbreekt. Een goede landschappelijke inpassing is een 

Provinciale voorwaarde voor uitbreiding van een intensieve veehouderij. 

 Het duurzaamheidsplan ontbreekt. De Verordening Ruimte Provincie Zeeland (VRPZ) schrijft voor 

dat uitbreiding van een intensieve veehouderij enkel toegestaan is op voorwaarde van 

verduurzaming die verder gaat dan hetgeen bij of krachtens de wet is voorgeschreven ten aanzien 

van milieu en dierenwelzijn. Uit de ter inzage gelegde stukken valt deze bovenwettelijke 

verduurzaming niet af te leiden. 

 De vergunning inzake de Natuurbeschermingswet ontbreekt. 

 Er valt uit de stukken niet eenduidig af te leiden om hoeveel uitbreiding van de vloeroppervlakte dit 

plan gaat. De VRPZ schrijft voor dat uitbreiding van een intensieve veehouderij gebonden is aan een 

maximum vloeroppervlakte. Graag zouden wij dit toegelicht krijgen. 



 Er wordt in de aanmeldingsnotitie gemeld dat het bedrijf thans een gemengd bedrijf is met 

akkerbouw en pluimveehouderij. Niet valt af te leiden wat de hoofdtak is van dit bedrijf en wat de 

neventak. Dit is echter wel uitermate relevant voor de maximale uitbreidingsmogelijkheden. 

 Ook wordt gemeld dat de concurrentiepositie van het bedrijf gevaar loopt, indien uitbreiding niet 

plaatsvindt. Het is echter niet duidelijk in hoeverre de pluimveehouderij van belang is voor het 

totale gemende bedrijf. 

 In dezelfde notitie wordt gemeld dat het bedrijf thans beschikt over de mogelijkheid voor het 

houden van 45.000 vleeskuikens. Er valt echter niet af te leiden of dit aantal ook daadwerkelijk 

gehouden wordt. 

 
Zonder inzage in deze stukken of toelichting op de genoemde punten kunnen wij het uitbreidingsplan 
niet inhoudelijk beoordelen. Wij verzoeken u dan ook om een gespecificeerde toelichting, alvorens de 
vergunning te verlenen. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Marc Argeloo, 

directeur 


