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AGENDAPUNT-10: 

Ontwerp omgevingsvergunning geitenhouderij Grotesteeg 8a. 

 

VRAGEN: 

 

1. In het raadsvoorstel staat op pagina-2 een tabel met emissiewaarden voor ammoniak, fijnstof 

en geur. Ook in het GGD-advies (dd. 2-10-2018) staat een deze tabel met emissiewaarden 

voor ammoniak, fijnstof en geur (pagina-3). De waarden in beide tabellen komen niet 

overeen. 

a. Kunt u uitleggen waarom de waarden in beide tabellen niet overeenkomen/identiek 

zijn? 

b. In welke tabel staan de correcte emissiewaarden? 

 

2. In het raadsvoorstel spreekt men op pagina-4 van “een forse afname van ammoniak- en fijn 

stof emissie ten opzichte van vergunde situatie”. De actuele emissiewaarden voor ammoniak 

en fijnstof zijn nihil omdat er al vele jaren geen kippen meer in de betreffende stal(len) zitten, 

terwijl de waarden in de vergunde situatie zijn geschat op 286,1 kg ammoniak/jaar en 2.790 g 

fijnstof/jaar. In vergelijking met de actuele situatie is er dus juist sprake van een forse 

toename en niet van een forse afname! 

a. Is het correct dat de emissiewaarden van de huidige situatie betrekking hebben op het 

houden van kippen maar dat, omdat er al jaren daadwerkelijk geen pluimvee 

aanwezig is, er conform het bestemmingsplan geen kippen meer mogen worden 

gehouden? 

b. Als een afname van ammoniak- en fijnstofemissie vanuit gezondheidskundig oogpunt 

zo een gewenste ontwikkeling is, waarom maakt men dan de vergelijking met de 

vergunde situatie en niet met de actuele situatie?   

 

3. In het raadsvoorstel staat: "In 2019 zijn diverse vervolgonderzoeken gestart om oorzaken te 

vinden van eerdere resultaten. Derhalve is het vanuit gezondheidsoogpunt niet wenselijk de 

vergunning te verlenen zolang niet duidelijk is wat de oorzaak is van de gezondheidsrisico’s." 

a. Heeft u enig idee wanneer het uiteindelijk duidelijk zal zijn wat de risico’s voor de 

volksgezondheid zullen zijn?  

b. Wat gaat het college doen met de vergunningaanvraag nadat definitief bekend is wat 

de gezondheidsrisico’s zijn? 

c. Wat zullen de totale kosten (proceskosten, schadeloosstelling), agv. te verwachten 

schadeclaims zijn, indien het college besluit na het bekend worden van de risico’s voor 

de volksgezondheid alsnog geen vergunning te verlenen? 
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4. Op pagina-3 van het GGD-advies staat: “In onderstaande gezondheidskundige beoordeling 

(gecombineerd milieu en infectieziekten) is de GGD ervan uitgegaan dat de gemeente zelf de 

milieugegevens zoals aangeleverd voor de vergunningaanvraag door het bedrijf op juistheid 

heeft gecontroleerd. Bij de beoordeling is enkel rekening gehouden met de wijziging van de 

inrichting.” 

a. Is de aanname van de GGD correct en heeft de gemeente de aangeleverde 

milieugegevens daadwerkelijk op juistheid gecontroleerd? 

b. Waarom heeft men de GGD alleen de wijziging (van kippen naar geitenhouderij) laten 

beoordelen en heeft men niet de wijziging van de bestaande situatie cq. lege stallen 

naar geitenhouderij laten beoordelen? 

 

 


