
 
 
 
Groningen, 19 maart 2019 
 
Betreft: ex art. 38 RvO over aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding pluimveebedrijf  
 
 

Geacht college, 

 

Op 21 december 2018 diende firma X gevestigd te Woltersum een vergunningsaanvraag in bij de 

voormalige gemeente Ten Boer voor de bouw van een nieuwe pluimveestal voor 20.000 Freiland 

kippen. Het betreft een agrarisch bedrijf waar in de huidige situatie reeds 38.000 kippen, 100 stieren 

en 20 paarden verblijven. Daarnaast worden er aardappels geteeld.  

 

Hierover stellen wij u graag enkele vragen.  

 

De voormalige gemeente Ten Boer geeft de volgende beschrijving van een intensieve veehouderij:  

 

een bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het 

houden van dieren, zoals rundveemesterij (exclusief vetweiderij), varkens-, vleeskalver-, pluimvee- of 

pelsdierhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bedrijfsvormen, met uitzondering van het biologisch houden van dieren overeenkomstig de 

geldende biologische regelgeving. 

 

1. Hoe wordt het begrip intensieve veehouderij in de nieuw gevormde gemeente Groningen 

omschreven? Worden bij het beoordelen van de aanvraag de regels betreffende de 

uitbreiding van een pluimveehouderij van de voormalige gemeente Ten Boer aangehouden 

of deze van de nieuwgevormde gemeente Groningen? 

 

2. In de aanvraag wordt beschreven dat de 20.000 kippen in de nieuw te bouwen stal zullen 

beschikken over 8 ha vrije uitloop, waardoor deze “Freiland kippen” genoemd mogen 

worden. Waaruit blijkt dat de reeds 38.000 aanwezige kippen ook Freiland kippen genoemd 

mogen worden zoals genoemd in de bijlage van de aanvraag? Kan het bedrijf aantonen over 

de hiervoor benodigde 58000 x 4m² uitloopruimte te beschikken? Kan de bedrijfsvoering van 

de firma Lalkens-Heringa volgens u gezien worden als grondgebonden activiteit? Zo ja, 

waaruit blijkt dat? 

 

3. In het besluit van Gedeputeerde Staten op de aanvraag van een natuurwet-vergunning wordt 

gesproken over volière kippen. Ook in de bijlage zijn de beschreven technieken ter reductie 

van fijnstof en NH³ gebaseerd op verblijf in een stal. Zijn deze maatregelen afdoende in het 

geval van Freiland kippen waarbij minimaal 4m² vrije uitloop per kip wordt  gehanteerd?  

 



 
4. Een bedrijf met meer dan 40000 kippen (dit bedrijf wil naar 58000 kippen) wordt door 

Kenniscentrum Infomil, een informatie platform voor overheden en beleidsmakers, een grote 

intensieve veehouderij genoemd, waar de Richtlijn Industriële Emissies op van toepassing is. 
1 Wordt bij dit bedrijf voldaan aan de RIE-richtlijn voor bedrijven met meer dan 40.000 stuks 

pluimvee? Zo ja, waar uit blijkt dit volgens u? 

 

5. Hiermee samenhangend: volgens de provinciale omgevingsverordening is uitbreiding van de 

intensieve veehouderij, of nieuwvestiging, verboden in “wit gebied”. Dit bedrijf ligt in het 

zogenaamd witte gebied. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat uitbreiding van dit 

bedrijf daarmee tegen de regels van de Provinciale Verordening indruist en daarmee niet 

vergund kan worden?  

 

6. De nieuw te bouwen stal ligt op ca 390 m van de bebouwde kom van Woltersum. De 

inrichting voldoet aan de vaste afstanden zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Geurhinder. 

Op welke afstand van de bebouwde kom bevindt zich de vrije uitloop van de kippen? Is bij u 

bekend in hoeverre Freiland kippen geurhinder veroorzaken indien gevestigd nabij de 

bebouwde kom? 

 

7. Gemeenten zijn bevoegd om binnen bepaalde bandbreedtes gemotiveerd af te wijken van de 

wettelijk voorgeschreven geurnormen. Dit gebiedsgerichte beleid wordt vastgelegd in een 

gemeentelijke verordening. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan kan de gemeente 

een aanhoudingsbesluit nemen. Ziet de gemeente reden om van de wettelijk voorgeschreven 

geurnormen af te wijken? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

8. Intensieve veehouderijen zijn een belangrijke bron van fijnstof. Mensen die binnen een km 

van een pluimveebedrijf wonen, hebben een grotere kans op longontsteking.2 Deelt u de 

zorgen van de Partij voor de Dieren over de risico's van de uitbreiding van een dergelijk groot 

pluimveebedrijf vlak naast de bebouwde kom?  Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo 

nee, waarom niet? 

 

9. Een aanvraag met geurberekening (V-stacks) volstaat wanneer aan de normen wordt voldaan 

én er geen historie van klachten is. Op welke wijze gaat u informatie inwinnen over de 

historie van geurhinder klachten betreffende deze firma? Op welke wijze worden eventuele 

klachten meegenomen bij het beschikken op de vergunning?  

 

10. Door uitbreiding van het bedrijf zal ook het aantal vervoersbewegingen toenemen. In de 

huidige situatie rijden grote vrachtwagens door het dorp op een klein weggetje dat lijkt op 

een zogenaamde “ossengang”. Acht u dergelijke hoeveelheden vrachtvervoer verantwoord 

op een dergelijke weg? In hoeverre bent u bereid en in staat om  verkeersveiligheid een rol 

te laten spelen bij deze aanvraag? Graag een toelichting.  

 

                                                           
1 https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/systematiek/omgevingsvergunning/ippc-veehouderijen/ 
2 https://www.rivm.nl/nieuws/vaker-longontstekingen-in-buurt-van-veehouderijen 



 
 

11. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een bedrijf met bijna 60.000 kippen niet 

past bij het streven van de nieuwe coalitie naar een innovatieve kringlooplandbouw, en naar 

een zoveel mogelijk biologische, natuurinclusieve en diervriendelijke sector? Graag een 

uitgebreide toelichting.  

 

Met vriendelijke groet,  

Kirsten de Wrede  

Partij voor de Dieren  

 

 


