
 
 
 
 
 
 
 

- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu - 
 

 
Deze brief graag digitaal, onder vermelding van ons kenmerk, beantwoorden. 
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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. 
 
Stankoverlast in een overbelaste situatie neemt toe 
De inrichting aan Den Hoek 3 in Sint Anthonis is gelegen op korte afstand van de bebouwde 
kom van Sint Anthonis. Er is sprake van een overbelaste situatie. 
De toename van het aantal dieren in de nieuwe vergunning heeft een forse toename van de 
geuremissie tot gevolg. Blz. 37, Bijlage V Diertabel. Onaanvaardbaar! 
 
Ondeugdelijke werking combiwasser 
Effectief heeft de voorgenomen vergunning betrekking op het uitbreiden van de veestapel 
met vleesvarkens waarbij ingezet wordt op een systeem met combiwasser (BWL 
2009.12.V4 (D 3.2.15.4). 

 
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. 
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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-vergunning niet verleend 
worden.  
 
Wij verzoeken u de vergunning te weigeren. 
 
Met Milieuvriendelijke groeten, 
 

 
 
 
 
 
 
 

Theo Wijnhoven, voorzitter   Jan Reijnen, secretaris 
 


