
 
 
 
 
 
 
 

- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu - 
 

 
Deze brief graag digitaal, onder vermelding van ons kenmerk, beantwoorden. 

 

 secretariaat: secretaris  : Jan Reijnen 
 Postbus 8 telefoon  : 0485-451071 
 5450 AA Mill rekeningnummer : NL85TRIO 0197 9101 30 
 www.mlvc.nl e-mail  : secretariaat@mlvc.nl 

Een van de projecten in deze is het varkensbedrijf TojaPigs aan de Rotscheweg 1 te 
Escharen. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt het te gelde maken van oneigenlijke 
ammoniak rechten mogelijk 
 
Gebruik van ondeugdelijke combiwassers 
Het varkensbedrijf vraagt een Wet Natuur Bescherming (WNB) vergunning aan om meer 
varkens te gaan houden. Er worden nieuwe combi luchtwassers geplaatst die in theorie veel 
(85%) ammoniak en stank wegvangen. In werkelijkheid reduceert dit type luchtwasser veel 
minder (59%). Al in april 2018 is de Tweede Kamer daar over geïnformeerd en de Raad van 
State steunt onze zienswijze dat het zeker moet zijn dat de omvang van de ammoniakemissie 
in de vergunning juist is vastgesteld. 
Toch verleent de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant de vergunning. 
 
Bezwaar gehonoreerd, addertje onder het gras 
Naar aanleiding van ons bezwaar heeft de provincie hun eerdere beslissing herzien en de 
vergunning geweigerd. 
Echter dit op formele gronden. De Wet natuurbescherming zegt dat er bij intern salderen 
(meer dieren maar door “betere” techniek per saldo niet meer ammoniak uitstoot) geen 
nieuwe vergunning vereist wordt. De provincie gaat dus niet mee met ons standpunt dat de 
combi luchtwassers niet goed werken. 
 
Toch toename van ammoniak emissie 
Door de nieuwe natuurbeschermingsvergunning te weigeren en geen verder maatregelen te 
nemen, neemt de ammoniak-emissie na uitbreiding van de stallen fors toe. Door proactief te 
reageren zou de provincie middels een preventieve bestuursdwangaanschrijving of het 
opleggen van een preventieve last onder dwangsom de toename van ammoniak emissie 
(berekend 2267, naar werkelijk 6196 kg NH3/jr) kunnen voorkomen. 
Echter gezien de beschikking onderneemt de provincie geen verder stappen en zijn we 
genoodzaakt om, nadat de bouw is gestart, een handhavingsverzoek in te dienen. 
 
Proactieve houding Gedeputeerde Staten verwacht 
Gezien de immense problemen die zijn ontstaan vanwege de te hoge stikstof uitstoot mag je 
van de overheid toch verwachten dat zij alles in het werk stelt om de ammoniakuitstoot niet te 
laten toenemen. Met de proactieve mogelijkheden die hierboven zijn omschreven kan de 
provincie de toename van de ammoniak uitstoot beperken. Waar een wil is, is een weg.  
 
Te gelde maken van oneigenlijke rechten 
Het bedrijf ligt in de zone waar een forse reductie van de ammoniak emissie wordt 
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voorgesteld. Grote kans dat het bedrijf wordt opgekocht. Het kan toch niet zijn dat door niet 
adequaat optreden van onze bestuurders, Gedeputeerde Staten, de samenleving onnodig in de 
buidel moet tasten. 


