Schriftelijke vragen aan het college van B&W
Griffienummer:

2018-..

Datum:

07-05-2018

Onderwerp:

van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het
bouwen van een geitenstal Molenstraat 37 in Hurwenen

Aan de voorzitter van de raad,
De fractie PvdA-GroenLinks werd geattendeerd op deze mededeling:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-91866.html
Daarin is gepubliceerd dat geitenhouderij Van der Schans op de locatie Molenstraat 37 in
Hurwenen van rechtswege een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een
geitenstal. De achterliggende stukken maken duidelijk dat het gaat om
uitbreidingsnieuwbouw, waarvoor op 13 november 2012 een omgevingsvergunning is
aangevraagd. Op deze vergunningsaanvraag is nimmer een positieve danwel negatieve
beslissing, noch een besluit tot verlenging van de beslistermijn genomen. Op 10 november
2017 heeft Van der Schans dit als grond aangevoerd bij de rechter om vergunningverlening
af te dwingen, waarop de rechter te Arnhem op 13 april 2018 heeft gevonnist dat de
vergunning van rechtswege moet worden verleend, hetgeen door de ODR op 3 mei
jongstleden is gedaan.
De fractie van PvdA-GroenLinks stelt daarover de volgende vragen:
1. Wat is de reden c.q. het achterliggende verhaal, dat niet namens de gemeente door de
ODR of door het college zelf een besluit tot afwijzen of verlenen is genomen op de
vergunningsaanvraag binnen de daarvoor geldende termijn? Is deze omissie reden de
checks in procedures tegen het licht te houden?
2. Wordt over de vele verschillende Van der Schans bedrijven en initiatieven in onderlinge
samenhang gesproken tussen Van de Schans en de gemeente Maasdriel (incl. ODR) of
zijn het allemaal op zichzelf staande plannen en wordt met Van der Schans alleen per
initiatief gesproken?
3. Is door Van der Schans voor de stap richting de rechter op 10 november 2017 contact
opgenomen met de gemeente hierover, of kwam het indienen van dit beroep 5 jaar later
voor de gemeente geheel onverwacht?
4. Wat is het actuele exacte aantal geiten dat gehouden wordt op de verblijfplaatsen
Molenstraat 37 in Hurwenen en H.C. de Jonghweg 12 van dezelfde eigenaar, zoals
vastgesteld door de ODR als toezichthoudende instantie namens de gemeente
Maasdriel, door opvragen van deze aantallen uit de I&R-registratie voor deze
verblijfplaatsen bij de bevoegde diensten van het Ministerie van LNV t.b.v. de
toezichthoudende taak van de gemeente en zo nodig fysieke verificatie ter plaatse?
5. Hoe verhouden de vastgestelde aantallen aanwezige geiten zich tot de aantallen die
conform alle relevante geldige vergunningen ter plaatste gehouden kunnen worden,
zowel gerelateerd aan in vergunningen vastgelegde dieraantallen als ten aanzien van
daaraan gerelateerde hoeveelheden zoals voer en mest die ter plaatse worden

opgeslagen, geuremissie1, ammoniakuitstoot etcetera, conform de eisen die op die
punten van toepassing zijn?
6. Zijn alle overkappingen en sleufsilo’s op Molenstraat 37 in Hurwenen middels een
bouwvergunning c.q. een omgevingsvergunning voor bouwen legaal opgericht?
(De luchtfoto die in één van de achterliggende documenten is opgenomen laat drie
stallen zien, Google maps (free versie) inmiddels al vier stallen plus overkappingen over
de tussen die stallen liggende ruimte, alsmede achter die stallen veel sleufsilo voor voer
of mestopslag. Wij herinneren ons geen publicaties van afgegeven vergunningen)
7. Welke ruimtelijke en omgevings-consequenties heeft het bouwen van een nieuwe stal op
de plaats waar zich nu sleufsilo’s voor opslag van voer en/of mest bevinden. Is er
(vergunbare) plaats daarvoor beschikbaar? Indien niet, wat zijn dan de consequenties
voor de bedrijfsvoering en voor de omgeving?
8. Wat is de mening van het college van B&W van Maasdriel ten aanzien van
doorontwikkeling / uitbreiding van de Van der Schans geitenbedrijven op genoemde
locaties, in het perspectief van de omgevingsbelasting door deze bedrijven, in het
bijzonder de volksgezondheid in het licht van de geldende GGD-adviezen dat vanuit het
voorzorgprincipe een afstandsnorm van 2 kilometer tot bewoonde bebouwing
aangehouden zou moeten worden, de geurbelasting door de locaties 62 t/m 65 in de
bijlage bij de Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij èn de ammoniak-belasting in
het Rijntakken-natuurgebied de Kil van Hurwenen?
9. Is B&W voornemens tegen het vonnis van de rechter in Arnhem beroep in te stellen bij
de Raad van State voor 25 mei 2018 (datum van verlopen van de beroepstermijn)?
Namens de fractie PvdA-GroenLinks,
Kees van Drunen
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Mede in het licht van de 16-12-2010 door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie Geurhinder en
veehouderij, voor de in bijlagen aangegeven locaties 62 t/m 65

