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Geacht College, 

 

Het zijn roerige tijden. Het coronavirus slaat hard toe en de hele wereldgemeenschap probeert 

een nieuwe orde te vinden. Hoe er die uit gaat zien weet niemand. Wel tekenen zich 

mogelijke probleemgebieden af. Zowel qua risico van het ontstaan van weer een zoönose als 

de kwetsbaarheid voor een zoönose.  

Het gerommel op markten in China alsmede het gebruik van bushmeat in Afrika hebben laten 

zien, dat dit gevaarlijk is. Maar ook de Q-koorts is een voorbeeld, dat het houden van veel 

dieren bij elkaar in een drukbevolkte regio nare gevolgen kan hebben.  

Wij mensen hoeven de voorwaarden maar te scheppen en virussen en bacteriën kunnen snel 

muteren en stellen ons voor grote problemen. U kunt wat doen aan die voorwaarden. 

Zonder daar nu een uitspraak over te doen, zien wij op kaartniveau een grote overlap tussen 

de slechte luchtkwaliteit en de kwetsbaarheid voor het coronavirus. Dat is dan ook voldoende 

reden en tevens verzoek aan u om een pas op de plaats te maken m.b.t. deze 

vergunningverlening en deze te weigeren. 

Hierna onze bezwaarpunten; wij zullen die binnen enkele weken nog nader onderbouwen, 

omdat de data nog in ontwikkeling zijn. Wij verzoeken u dan ook om aan te geven voor welke 

datum u die binnen wenst te hebben: 

1. Onze grootste zorgen betreft de luchtkwaliteit. Om daar zorgen over te hebben hoef je 

geen wetenschapper te zijn. Je hoeft maar langs de locatie te fietsen en je ruikt de 

stank. Je weet dan dat er ook sprake is van fijn stof; fijn stof dat ook ziekteverwekkers 

met zich mee kan dragen. Dit noopt temeer daar er over gegaan wordt van kalkoenen 

naar scharrelkalkoenen. Van kippen weten we dat dit veel overlast veroorzaakt in de 

leefomgeving. Omdat veel data betreffende luchtverontreiniging berekend worden, 

verzoeken wij u deze te onderbouwen met metingen. Dit kan evt in samenwerking met 

onze vereniging. Tevens moet er een onderbouwing komen, waarom scharrelkippen 

niet meer fijn stof opleveren.  

2. Er komt ook een slachterij. Natuurlijk gelieerd aan het bedrijf maar met 5800 dieren is 

dat geen hobbymatig gebeuren, maar gewoon een industrieel bedrijf. Wij verzetten ons 
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tegen deze uitwas van de veehouderij en nadrukkelijk verzoeken wij u om – gebruik 

makend van uw bevoegdheid – deze niet toe te staan. 

3. De wetgeving voor de veehouderij is de laatste decennia eindeloos opgerekt, met 

negatieve gevolgen voor onze leefomgeving. Het rapport van de Cie Biesheuvel 

spreekt boekdelen. Mensen voelen zich echt genomen en benadeeld. Dat heeft ook 

gevolgen voor de juridische weg. Het hebben van een vergunning betekent niet dat je 

daar  te allen tijde gebruik van kunt maken. Met een vergunning in de hand kun je toch 

‘een onrechtmatige daad ‘ plegen. Dan kom je op het terrein van het civielrecht. We 

sluiten niet uit dat dit in de toekomst steeds meer – in samenspraak met 

belanghebbende omwonenden wordt ingezet.  

4. U maakt het ons niet gemakkelijk door de stukken als afbeelding naar ons toe te 

sturen. De link om bezwaar te maken werkt niet, ook niet na herhaald overtypen. Wij 

denken dat u hiermee niet aan publicatieplicht hebt voldaan.  

 

 

Deze  zienswijze dienen wij in mede namens Dhr.J.Clabbers, Hoogeindsestraat 20 5447 PE 

Rijkevoort. 

 
Graag zien wij uw reactie tegemoet, 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Milieuvereniging Land van Cuijk 
 
 
 
 
Geert Verstegen vice vz 
 


