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Technische vragen

- Wat wordt bedoeld met ‘Een negatieve associatie draagt bij aan meer ervaren 
hinder’. Wordt hinder door omwonenden door deze zinsnede wel serieus 
behandeld?

- De GGD adviseert om na te gaan of alle mogelijke moeite is gedaan om de uitstoot zo 
laag mogelijk te houden, ongeacht de wettelijke normen (12.2). Gezien de inbreng 
van omwonenden de vraag: wat is met dit advies van de GGD gedaan?

- De GGD stelt dat de Nederlandse normen tot veel hogere luchtverontreiniging leiden 
dan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maar voorziet dat 
Nederlandse normen pas op middellange termijn worden aangepast (2.1). Is deze 
vergunningverlening niet een moment om nu een grote stap vooruit te zetten in de 
verbetering van luchtkwaliteit en gezondheid?

- De aangevraagde situatie leidt tot verhoogde risico’s op endotoxinen en 
luchtwegklachten voor omwonenden (GGD 2.1). Vindt het college het 
gezondheidsrisico voor omwonenden afweegbaar tegen het bedrijfsbelang van 
betrokken ondernemer?

Politieke vragen

- Welke participatietrajecten zijn vanaf 2020 (vergunningaanvraag) ingezet om tot een 
evenwichtige belangenafweging tussen omwonenden en het bedrijf te komen.

- Waarom zet de gemeente alleen in op het verbeteren van de ‘onderlinge 
verhoudingen’ en niet op de aanpak van hinder en overlast?

- Is een fabrieksmatig opgezet productiebedrijf wel passend in dit landelijke gebied?

- Het huidige kabinet (VVD, CDA, D66, CU) zet in op verlaging van de veestapel om aan 
de Europose normen voor stikstof en luchtkwaliteit te voldoen. Het kabinet stelt hier 
beëindigingsregelingen voor open. Is het – in het licht van de overlast van 
omwonenden, de ligging van het bedrijf, de vogelgriep en de vergunningaanvraag – 



niet logischer om een besluit te zoeken dat tegemoet komt aan het kabinetsbesluit? 
Dit biedt zowel de ondernemer als de omwonenden perspectief.


