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Geacht College, 

 

Met ingang van 10 maart 2022 ligt het ontwerpwijzigingsplan ’s-Heer Hendrikskinderen 149 Goes met 

het identificatienummer NL.IMRO.0664.WPLG13-ON99 gedurende zes weken ter inzage. Het betreft een 

aanzienlijke uitbreiding van een melkveebedrijf van 170 stuks rundvee naar 330 stuks rundvee. Op dit 

ontwerpwijzigingsplan dienen wij een zienswijze in met de onderwerpen stikstofdepositie, luchtkwaliteit 

en grondgebondenheid. 

 

Stikstofdepositie 

In de stukken is het lastig om te herleiden met hoeveel stuks rundvee het melkveebedrijf gaat 

uitbreiden. Dat maakt de uitwerkingen en de berekeningen van de stikstofdeposities extra  

gecompliceerd. De benodigde stikstofrechten worden deels verworven van een gestopte 

varkenshouderij bij Lewedorp. Deze rechten worden echter niet of nauwelijks benut waardoor de 

stikstofdepositie per saldo toeneemt. Deze ontwikkeling past niet in het landelijk beleid om de veeteelt 

zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk te maken inclusief een afname van stikstofdeposities. 

 

Luchtkwaliteit 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) heeft tot doel het beschermen van mens en milieu tegen de 

negatieve effecten van geurbelasting, onder andere als gevolg van emissies door bedrijven.  

 

 

 

 



De afstand tussen de gevel van het dichtstbijzijnde dierenverblijf behorende tot een veehouderij en een 

geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij moet conform de Wgv buiten 

de bebouwde kom minimaal 50 meter zijn. De afstand van de gevel van de bedrijfsgebouwen tot de 

gevel van de dichtstbijzijnde woning van derden bedraagt circa 52 meter. Daarnaast bedraagt de afstand 

tot de bebouwde kom van 's-Heer Hendrikskinderen circa 200 meter. Aan de vereiste afstanden van de 

Wgv wordt daarmee voldaan. 

 

Wij willen u er op wijzen dat in oktober 2011 GGD Nederland het standpunt heeft ingenomen dat bij 

planontwikkeling bij voorkeur een afstand van minimaal 250 meter aangehouden wordt tussen 

veehouderijen en een bebouwde kom of gevoelige bestemmingen (inclusief burgerwoningen) vanwege 

de uitstoot van geur, fijnstof, endotoxinen en ammoniak. Aan deze GGD richtlijn wordt dus niet voldaan. 

 

Verder is in het kader van de maatschappelijke uitvoerbaarheid  het initiatief aan de dorpsraad 

voorgelegd en is er een verslag gemaakt van deze bijeenkomst. Wij vinden het opmerkelijk dat dit 

verslag niet als bijlage is toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan. Voor de volledigheid had dit 

niet misstaan. Geuroverlast is persoonlijk en wordt verschillend ervaren. Het beste meetinstrument van 

geuroverlast is toch de menselijke neus. Daarom is het zinvol om als men de maatschappelijke 

uitvoerbaarheid serieus neemt ook de inwoners van ’s-Heer Hendrikskinderen serieus te nemen en hun 

meningen en ervaringen met dit veebedrijf oprecht mee te nemen.  

 

Grondgebondenheid 

Vanuit provinciaal beleid wordt ingezet op grondgebonden landbouw. Voor de grondgebonden 

landbouw wil de provincie zoveel als mogelijk de ‘eigenschaligheid’ van agrarische ondernemers 

bevorderen.  

 

In het bijgevoegde advies van de Agrarische Adviescommissie Zeeland (AAZ) staat onder andere: ‘Het 

bedrijf beschikt over nagenoeg 70 ha cultuurgrond waarvan 45 ha in eigendom is. Het bedrijf neemt 

deel aan de derogatieregeling in het kader van de meststoffenwet, waardoor het grondgebruik voor 

circa 60 ha bestaat uit grasland aangevuld met een tiental hectare snijmaïs. Ook vindt grondruil plaats 

met akkerbouwers voor intensievere teelten en telen deze akkerbouwers ook snijmaïs voor het bedrijf 

van de heer Rouw. Het bedrijf beschikt over een courante basismechanisatie die met name is gericht op 

de verzorging van het grasland en de winning van graskuil’.   

 

  



De AAZ oordeelt dat de realisatie van de nieuwbouwstal noodzakelijk is vanuit optiek van doelmatige 

agrarische bedrijfsvoering. We kunnen echter niet uit het advies opmaken of het bedrijf beschikt over 

voldoende gronden voor een grondgebonden veeteeltbedrijf van deze omvang en of het bedrijf voldoet 

aan het provinciale criterium van ‘eigenschaligheid’. Wij zijn van mening dat de AAZ hierover wel een 

uitspraak moet doen. 

 

Wij concluderen dat met deze bedrijfsuitbreiding de stikstofdeposities toenemen. Verder zijn op dit 

moment de luchtkwaliteit en de effecten hiervan op de gezondheid van de omwonenden onvoldoende 

geborgd en er wordt volgens ons niet voldaan aan het grondgebondenheidscriterium en het criterium 

van ‘eigenschaligheid’. Zolang hieraan niet wordt voldaan, kan de uitbreiding van het bedrijf geen 

doorgang vinden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ira von Harras, 

directeur 

 


