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Geacht College, 
 
Beste heer/mevrouw,  
 
De Milieuvereniging Land van Cuijk, hierna te noemen Milieuvereniging, zet zich al meer dan 
40 jaar in voor een betere woon, - en leefomgeving voor mens, plant en dier. De 
Milieuvereniging Land van Cuijk staat onder andere symbool voor duurzaamheid, draagt bij 
aan schone lucht en zorgt voor een prettige omgeving om in te wonen. Tegen de 
achtergronden van de doelstellingen van de Milieuvereniging vinden wij het passend 
voorgenomen Besluiten van bestuursorganen kritisch te volgen. Onderhavige 
ontwerpbeschikking, tegen het licht van haar uitbreidingen en het voornemen van uw college 
hierop positief te beschikken, hebben wij beoordeeld als niet wenselijk en met bedenkingen 
in dit document verwoord. Onze bedenkingen zullen inhoudelijk hierna verder worden 
toegelicht. 
 
Stukken onvolledig 
Om voor onze vereniging als belanghebbende een juist beeld te vormen, zoals de aanvraag 
bedoelt, moeten wij over voldoende informatie kunnen beschikken en dient onderhavige 
aanvraag inhoudelijk ook hierin te voorzien.  
Tot twee maal toe hebben wij de stukken opgevraagd, en beide keren ontvingen we dezelfde 
onvolledige informatie. 
De tweede keer vroegen we uitdrukkelijk om de volledige beschikking inclusief de tabel met 
aantal dieren, stalsystemen en emissies van zowel de vigerende vergunning als de 
aanvraag. Deze laatste stukken ontbreken nog steeds. 
Naar het oordeel van de Milieuvereniging ontbreken diverse gegevens en gelet op de 
uitbreidingen van deze inrichting verzoeken wij u om de juiste stukken ter beschikking te 
stellen en de procedure opnieuw te starten.  
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Stankoverlast 
De inrichting aan de Gasthuisstraat 20 in Langenboom is gelegen op een afstand van minder 
dan 1 kilometer van de bebouwde kom van Langenboom. Niet enkel pal in de omgeving van 
deze varkenshouderij, maar ook in de dorpskern van Langenboom is de geur van varkens 
waarneembaar. Uiteraard draagt het cumulatieve effect van meerdere varkenshouderijen bij 
aan deze stank, maar is de specifieke bijdrage van de inrichting aan de Gasthuisstraat 20 
duidelijk, onderscheidend, aanwezig.  
 
Uitbreiding van het aantal dieren en het uitbreiden en of veranderen van 
huisvestingssystemen voor dieren leiden tot verandering van het geurpatroon en de 
stankbeleving voor mens en dier en mogelijk het aantal stankgehinderden. Uit de aanvraag 
blijkt niet wat hieromtrent de consequenties zijn van deze veranderingen. Eveneens is uit de 
aanvraag niet gebleken dat voldaan wordt aan de maximale geurbelastingnormen van de 
gemeentelijke verordening. De aanvraag maakt niet inzichtelijk of getoetst is aan minimale 
afstanden ten opzichte van woningen van derden en andere voor stank gevoelige objecten. 
 
Bodemverontreiniging 
In het jaar 2020 heeft een calamiteit op het bedrijf aan de Gasthuisstraat 20 te Langenboom 
plaatsgevonden. Een aanzienlijk deel van de erfbeplanting en een volwassen laanboom op 
de berm van de openbare weg, zijnde gemeente eigendom, alsmede de vegetatie op deze 
berm, zijn verloren gegaan ten gevolge van een mogelijke bodemverontreiniging. 
Aannemelijk werd geacht dat de bron van de verontreiniging afkomstig was van genoemde 
inrichting. De Milieuvereniging heeft deze situatie gemeld bij de toenmalige gemeente Mill en 
St. Hubert en vragen hierover gesteld. Nimmer hebben wij, na herhaald verzoek, antwoord 
op onze vragen ontvangen, noch iets vernomen van de toezegging door de gemeente dat de 
Milieuvereniging van de situatie op de hoogte zou worden gebracht.  
 
Ondeugdelijke werking combiwasser 
Effectief heeft de voorgenomen vergunning betrekking op het uitbreiden van de veestapel 
met zeugen waarbij ingezet wordt op een systeem met combiwasser (BWL 2007.02.V6).  

 
Er is sprake van opvulling met gebruikmaking van geclaimd emissiearme technieken: de 
veestapel breidt uit met toepassing van geclaimd emissiearme technieken. De techniek die 
daarbij met name wordt toegepast is die van de combiluchtwasser. 
 
De combiluchtwasser is echter een delicaat systeem, waarvan niet op voorhand op basis van 
de vergunning en de regels in het Activiteitenbesluit kan worden aangenomen dat de 
beoogde stikstofreductie ook daadwerkelijk plaatsvindt. Zie b.v. de uitspraken 
ECLI:NL:RBOBR:2022:21 en ECLI:NL:RBNNE:2022:891. 
 
Natuurvergunningplichtig 
In het kader van de natuurtoets geldt het voorzorgbeginsel. Zoals uit genoemde uitspraken 
blijkt, kan bij de natuurtoets daarom niet op voorhand aangesloten worden bij de 
emissiefactoren in de Regeling Ammoniak en Veehouderij. Significante effecten kunnen niet 
op voorhand worden uitgesloten. Het project is daarom natuurvergunningplichtig en er moet 
een passende beoordeling gemaakt worden. Er is geen natuurvergunning aangevraagd. Nu 
er echter wel degelijk sprake is van een project met mogelijk significante effecten, mag de 
omgevingsvergunning niet worden verleend zonder dat de natuurtoets aanhaakt. Er moet 
dus een verklaring van geen bedenkingen door GS van Noord-Brabant worden afgegeven 
voordat de Wabo-vergunning kan worden verleend. Er moet zekerheid worden geboden dat 
de natuurlijke kenmerken van de omliggende Natura 2000-gebieden niet worden aangetast 



 
 
 
 
 
 
 

 

door dit project. Daar is niet van gebleken. Daarom mag de Wabo
worden.  
 
Coördinatieverplichting 
Niet duidelijk blijkt uit de aanvraag op welke wijze aan de coördinatieverplichting uit de wet 
wordt voldaan. Het onderdeel bouwen en Milieu zijn in de Omgevingswet onlosmake
elkaar verbonden. Dit blijkt niet uit de aanvraag.
 
Luchtkwaliteit 
Het mogelijk nadelig effect op de l
uitbreidingen en veranderingen is niet onderzocht. De reeds overbelaste omgevingslucht 
duldt geen verdere verslechtering
worden onderzocht. 
 
Bodemonderzoek 
Een bodemonderzoek, overeenkomstig de voorschriften 8.1 t/m 8.1.4 van de vigerende 
vergunning is niet bij de aanvraag gevoegd. Gelet op een mogelijke bodemverontreiniging en 
het uitbreidingsplan volgens de aanvraag, is het van belang dat dit overeenkomstig
voorschriften wordt nageleefd. 
uit te maken van de aanvraag
 
Verzuring gevoelige objecten
Pal in de omgeving van de inrichting aan de Gasthuisstraat 20
nature een laaglandbeek die in deze omgeving ontspringt. Evenals haar beek begeleidende 
beplanting, bestaande uit opgaande bomen en struiken, zijn zij voor verzuring gevoelige 
objecten. Zo ook het nabij dit adres gelegen Beek en Brongebied ‘De Graspeelloop’ dat deel 
uitmaakt van het Natuurnetwerk
depositie van verzurende elementen 
stoffen uit de veehouderij in zijn algemeenheid, als de bijdrage ten gevolge van de 
uitbreidingsplannen van onderhavige inrichting zijn meegewogen om verdere verzuring op 
deze natuurparels te voorkomen
 
Risico’s voor de volksgezondheid
De aanvraag suggereert, wat informatie betreft, te kunnen volstaan met verwijzingen naar 
onderliggende vergunningen. Dit in relatie tot toekomstige ontwikkelingen conform 
ontwerp. Informatie, welke betrekking heeft op milieurelevante onderdelen van de aanvraag 
en de risico’s voor de volksgezondheid, dienen aan actuele inzichten te worden getoetst.
heeft niet plaatsgevonden. 
 
Met Milieuvriendelijke groeten,
 

 
 
 
 
 
 
 

Theo Wijnhoven, voorzitter  
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wordt voldaan. Het onderdeel bouwen en Milieu zijn in de Omgevingswet onlosmake
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Het mogelijk nadelig effect op de luchtkwaliteit na realisatie van de in het ontwerp bedoelde 
uitbreidingen en veranderingen is niet onderzocht. De reeds overbelaste omgevingslucht 

t geen verdere verslechtering, evenmin als de kwaliteit van de leefomgeving.

Een bodemonderzoek, overeenkomstig de voorschriften 8.1 t/m 8.1.4 van de vigerende 
vergunning is niet bij de aanvraag gevoegd. Gelet op een mogelijke bodemverontreiniging en 
het uitbreidingsplan volgens de aanvraag, is het van belang dat dit overeenkomstig
voorschriften wordt nageleefd. Een bodemonderzoek en de resultaten hiervan dienen 
uit te maken van de aanvraag. 

Verzuring gevoelige objecten 
Pal in de omgeving van de inrichting aan de Gasthuisstraat 20 stroomt de Halse beek, van 

andbeek die in deze omgeving ontspringt. Evenals haar beek begeleidende 
beplanting, bestaande uit opgaande bomen en struiken, zijn zij voor verzuring gevoelige 
objecten. Zo ook het nabij dit adres gelegen Beek en Brongebied ‘De Graspeelloop’ dat deel 

akt van het Natuurnetwerk-Noord-Brabant (NNN) en dat lijdt onder de emissies 
depositie van verzurende elementen uit de veehouderij. Noch de bijdrage van de verzurende 
stoffen uit de veehouderij in zijn algemeenheid, als de bijdrage ten gevolge van de 
uitbreidingsplannen van onderhavige inrichting zijn meegewogen om verdere verzuring op 
deze natuurparels te voorkomen 

Risico’s voor de volksgezondheid 
De aanvraag suggereert, wat informatie betreft, te kunnen volstaan met verwijzingen naar 

ergunningen. Dit in relatie tot toekomstige ontwikkelingen conform 
ontwerp. Informatie, welke betrekking heeft op milieurelevante onderdelen van de aanvraag 
en de risico’s voor de volksgezondheid, dienen aan actuele inzichten te worden getoetst.

Met Milieuvriendelijke groeten, 

  Jan Reijnen, secretaris 
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