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Onderwerp: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Margarethaweg 1 Oostburg 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 3 mei 2018 heeft u het ontwerpbestemmingsplan 'Margarethaweg 1 te Oostburg' ter inzage gelegd. 

Net als in onze reactie van 4 september 2017 op het voorontwerp bestemmingsplan 'Margarethaweg 1 

te Oostburg' blijven wij van mening dat de achterliggende documentatie onvoldoende laat zien dat er 

een essentiële verbetering plaats vindt van het dierenwelzijn en het leefmilieu. 

 

Een voorwaarde van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en de Verordening Ruimte bij uitbreiding 

van bestaande veehouderijen tot maximaal 5000m2 is dat er een significante bijdrage wordt geleverd 

aan verduurzaming van het bedrijf. Verduurzamingsmaatregelen moeten genomen worden op diverse 

gebieden, waaronder dierenwelzijn en milieuwinst. 

 

In onze optiek is er geen sprake van een significante verbetering van dierenwelzijn als het aantal 

vleeskuikens per m2 slechts daalt van 20 dieren naar 19,5 dieren. Daarnaast is de consument zich meer 

en meer bewust van haar consumptiegedrag en verlangt degelijke productinformatie. De verwachting is 

dat de consument een dergelijke opeenhoping van dieren niet langer accepteert. 

 

Onder milieuwinst vallen in ieder geval geurhinder en gezondheidseffecten door luchtemissies als 

Ammoniak en Fijnstof. De flinke toename van Ammoniakemissie en Fijnstof geeft wat ons betreft aan 

dat er geen significante bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van het bedrijf. 



In de Toelichting Bestemmingsplan Margarethaweg 1 staat nota bene op bladzijde 10: ‘Bij het bouwen 

van een tweede stal die wordt uitgevoerd met het stalsysteem dat ook in de huidige stal wordt gebezigd, 

zullen de emissies per dier in de nieuwbouwstal beduidend hoger zijn (0.035 kg NH3 per dier versus 0.21 

kg NH3 per dier, en 22 gram fijnstof versus 15 gram fijnstof per dier).’ Het aantal vleeskuikens dat wordt 

gehouden, wordt verhoogd naar 97.000 en de emissie per dier wordt meer. Hier is in geen enkel opzicht 

sprake van verduurzaming.  

 

Het verbaast ons bovendien dat de gemeente Sluis het advies van de GGD voor een uitgebreid 

onderzoek naar de gezondheidsaspecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de ‘Handreiking 

veehouderij en volksgezondheid’ niet wordt opgevolgd. Deze handreiking is opgesteld door de 

omgevingsdiensten van Noord-Brabant waar een groot aantal intensieve veeteeltbedrijven (15-17 

binnen km2) bij elkaar zijn gelegen. Omdat deze situatie niet vergelijkbaar is met Zeeland, waar minder 

dichte bezetting van intensieve veehouderijen is, acht de gemeente Sluis een dergelijk onderzoek op de 

gezondheidseffecten niet nodig. Nu kan het toch niet zo zijn dat de gemeente Sluis pas de 

gezondheidseffecten serieus neemt als er 15 of meer intensieve veeteeltbedrijven zijn gevestigd op een 

vierkante kilometer? 

 

Vanuit bovenstaande overwegingen vragen wij u om niet in te stemmen met het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Margarethaweg 1 Oostburg’.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ira von Harras 

directeur 


