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Geacht college, 
 
Zoals u bekend is streeft de milieuvereniging, samen met de Brabantse 
Milieufederatie en een aantal andere natuur- en milieuorganisaties, naar een 
onmiddellijke stop op de groei van de veestapel, gevolgd door een vermindering van 
het aantal dieren. Talloze onderzoeken tonen aan dat de impact van de veehouderij 
op onze samenleving te groot is en leidt tot onherstelbare schade aan gezondheid 
van omwonenden en milieu. De intensiteit van de veehouderijen in de provincie 
Brabant is groot, vooral in het oostelijke deel. Dit heeft niet alleen grote gevolgen 
gehad voor het milieu, maar ook op de gezondheid van omwonenden.  
 
Ook de gemeente Mill en sint Hubert is een voorbeeld van een gemeente waar het 
aantal landbouwhuisdieren in het verleden explosief is gestegen en waar getuige de 
kaarten van de Atlas Leefomgeving, als gevolg hiervan omwonenden 
gezondheidsschade hebben opgelopen. De vegetatie in de omliggende 
natuurgebieden duidt op een hoog stikstofgehalte in de bodem en de 
soortendiversiteit is op de meeste locaties binnen de gemeente bedroevend laag. 
 
Al in 2003 zijn in de overeenkomst van Cork afspraken gemaakt om over te gaan tot 
het intrekken van lege vergunningen. Provincie en gemeenten hebben toen hiervoor 
in de MOLO-werkgroep veehouderij en milieu gezamenlijk een draaiboek opgesteld. 
Vanaf 2005 zijn er vele vergunningen ingetrokken van bedrijven die volledig zijn 
gestopt.  
En ook nu is er een kentering gaande. Provincie, waterschappen en 
terreinbeheerders in Brabant hebben afspraken gemaakt om te komen tot 
natuurherstel. Ook bij de rijksoverheid is het besef doorgedrongen dat de veeteelt 
een belangrijk aandeel heeft in de gezondheids- en milieuproblematiek, hetgeen 
deels tot uitdrukking komt in het ontwerp klimaatakkoord.  
Deze nieuwe ontwikkelingen nopen bedrijven en overheden tot het nemen van 
maatregelen.  
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Een van de eenvoudigste maatregelen die kan worden getroffen is het intrekken van 
vergunningen van voormalige veehouderijbedrijven. Op grond van artikel 2.33, 
tweede lid (onder a), van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’) kan 
het bevoegd gezag de omgevingsvergunning intrekken, voor zover gedurende drie 
jaar (milieu) of 26 weken (bouwen) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking 
van de vergunning. 
Als de vergunninghouder niet aannemelijk weet te maken dat hij de vergunning 
alsnog binnen korte termijn zal benutten, dan is die enkele omstandigheid op zichzelf 
beschouwd voldoende om een intrekking te rechtvaardigen. Wij zijn er ons van 
bewust dat het hier gaat om een beleidsvrijheid, maar met het oog op het algemeen 
belang, lijkt het ons niet meer dan redelijk.  
 
Zo bevindt zich op de Udensedijk 32 te Mill een voormalige varkenshouderij die al 
meer dan 10 jaar niet meer in bedrijf is. De eigenaar heeft zich laten omscholen en 
inmiddels is er een therapieruimte op dit adres gevestigd (natuurgeneeskundig 
therapeut). Ook hier zien wij dat de depositie van stikstof haar werk heeft gedaan in 
het veelvuldig voorkomen van de rankende helmbloem in het bos aan de andere kant 
van de weg.  
Dit soort “lege” vergunningen waarvan er wellicht velen zijn, vertekenen het beeld 
omtrent het aantal landbouwhuisdieren waarvoor milieumaatregelen moeten worden 
getroffen. Daarbij voorkomt het intrekken van een vergunning dat zich er op termijn 
wellicht toch weer een nieuwe veehouderij in vestigt. Los van het feit dat tenminste 
de groei van de veestapel moet stoppen, is het verstandig om waar mogelijk 
hervestiging van een veehouderijbedrijf op basis van een bestaande, zeer 
verouderde, vergunning in een verouderde stal te voorkomen. 
 
Naar onze mening zijn er voldoende motieven voorhanden om de vergunning voor 
het bedrijf aan de Udensedijk 32 in te trekken. Gezien het gewijzigde gebruik van het 
pand zal ook de eigenaar van het bedrijf hiertegen geen bezwaar hebben. We 
verzoeken u derhalve hierin actie te ondernemen. 
 
Daarnaast vragen wij u (bijv. op grond van handhavingsverslagen) te inventariseren 
welke andere stallen eveneens reeds geruime tijd leeg staan maar waarvoor 
desondanks nog een vergunning geldt.  
 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, namens Milieuvereniging Land van Cuijk 
 
 
 
 
 
Secretaris Jan Reijnen 
 
 
 


