
  

 

Intrekken zienswijze door provincie van bouwplan rundveehouderij Oploo Schipperspeel 1 

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks hebben in april 2013 vragen ingediend met betrekking tot 

de situatie in Oploo rondom de uitbreiding van een vestiging van 800 melkkoeien en ca. 500 stuks 

jongvee aan de Spekklef/Nieuweweg. De grondgebondenheid van dit rundveebedrijf is vertaald naar 

に deels geliberaliseerde - pachtgronden hemelsbreed op 15 km afstand, grotendeels aan de andere 

zijde van de Maas. Het plan om ook een mestvergister te bouwen is gedurende het proces  

geschrapt. 

De buurtbewoners, onder wie melkveehouders en tuinders, voelen zich niet gehoord in de 

procedure. Onder andere worden vragen/zorgen over effecten op bijvoorbeeld de 

tuinbouwproducten niet beantwoord en worden ingebrachte alternatieven volgens hen niet serieus 

genomen. Netwerk de Peelhorst is door de gemeente erbij betrokken geweest, maar dat heeft niet 

geleid tot een dialoog, mede door de opstelling van de ondernemer. De buurtbewoners zijn een 

juridische procedure gestart. 

Op 18 juli 2013 ontvangt de advocaat van de buurtbewoners bericht van uw besluit, dat u de 

aanvankelijk opgestelde zienswijze op de concept-omgevingvergunning uit april 2013 (uw brief aan 

B & W St. Anthonis 23 april 2013) intrekt.  

Graag zouden wij de argumenten kennen die ten grondslag liggen aan uw besluit om de zienswijze in 

te trekken. We willen kunnen begrijpen hoe u de Verordening Ruimte interpreteert en waarom 

hetgeen dat in april van belang was om een zienswijze in te dienen in juli is komen te vervallen, 

terwijl het nog steeds een zeer omvangrijk bouwplan is van intensieve rundveehouderij in een 

verwevinggebied.  

1. In uw zienswijze van april 2013 gaf u aan dat u een verantwoording over het zorgvuldig 

ruimtegebruik in kader artikel 2.1. van de Verordening Ruimte miste. Heeft u die ontvangen? 

Zo ja, dan zouden we deze graag ontvangen. Zo nee, waarom achtte u het in juli 2013 niet 

meer noodzakelijk? 

2. Er is geen zekerstelling van kwaliteitsverbetering van de omgeving in het kader van artikel 

2.2. Verordening Ruimte aldus uw brief d.d. 23 april jl. aan B & W. Heeft u die zekerstelling 

ontvangen? Zo ja,dan zouden we deze graag ontvangen. Zo nee, waarom achtte u het in juli 

2013 niet meer noodzakelijk? 

3. Uw algemene conclusie in april is dat de omgevingsvergunning strijdig is met de verordening 

ruimte en u bent telergesteld dat er geen maatschappelijk draagvlak is gecreëerd. 

 

Waarom heeft u deze uitspraak laten vallen? Is maatschappelijk draagvlak volgens u niet 

meer nodigが ﾗﾏS;デ ｴWデ ﾐ┌ さﾐﾗｪ ﾏ;;ヴざ om 800 koeien gaat?  

 

4. Ondanks de wijzigingen gedurende de planperiode is er o.i. nog steeds sprake van intensieve 
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ruim geïnterpreteerd. Immers, geliberaliseerde pacht en grond op een afstand van 15 km 



  

 

hemelsbreed (overkant Maas, dus ook slecht bereikbaar) wordt voldoende grondgebonden 

geacht.  

 

Als de pacht vervalt gaan er dan een x aantal koeien van het bedrijf af? Is hier een regeling 

voor getroffen? 

5. Past een dergelijk plan volgens u binnen de inmiddels door PS uitgesproken denklijn en 

zienswijze van Zorgvuldige veehouderij? Wij horen graag uw mening en de daaronder 

liggende argumenten. 
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Bij brief van 10 september 2013, ingekomen op 11 september 2013, heeft u 

namens de D66 fractie op grond van het Reglement van Orde voor Provinciale 

Staten schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

1.In uw zienswijze van april 2013 gaf u aan dat u een verantwoording over het zorgvuldig 

ruimtegebruik in kader artikel 2.1. van de Verordening Ruimte miste. Heeft u die ontvangen? 

Zo ja, dan zouden we deze graag ontvangen. Zo nee, waarom achtte u het in juli 2013 niet 

meer noodzakelijk?. 

 

Antwoord: Nee. Wij hebben op 23 april 2013 een zienswijze ingediend tegen 

de ontwerp-omgevingsvergunning van Schipperspeel 1 te Oploo. In juni bleek 

echter, na contact met de gemeente Sint Anthonis, dat deze zienswijze niet is 

gebaseerd op het ontwerp van de aanvraag om een omgevingsvergunning maar 

op het eerder aan de provincie aangeboden voorontwerp. Bij digitale toetsing 

van de stukken is (kennelijk) de verkeerde versie gebruikt.  

Bij nadere bestudering blijkt het ontwerp op bijna alle onderdelen te voldoen 

aan de Verordening ruimte, behalve op het onderdeel zekerstelling van het 

thema kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 2.2 Verordening ruimte).   
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2.Er is geen zekerstelling van kwaliteitsverbetering van de omgeving in het kader van artikel 

2.2. Verordening Ruimte aldus uw brief d.d. 23 april jl. aan B & W. Heeft u die 

zekerstelling ontvangen? Zo ja, dan zouden we deze graag ontvangen. Zo nee, waarom achtte u 

het in juli 2013 niet meer noodzakelijk?  

Antwoord: Ja. In juni, nadat gebleken was dat aan het voorontwerp is getoetst,  

hebben wij de anterieure overeenkomst met betrekking tot de 

omgevingsvergunning ontvangen waardoor voldaan wordt aan de voorwaarde 

van zekerstelling met betrekking tot realisering van de beoogde ruimtelijke 

ontwikkeling. Daarop is besloten de zienswijze in te trekken omdat in zijn 

geheel wordt voldaan aan alle aspecten die in de zienswijze worden genoemd.  

 

3.Uw algemene conclusie in april is dat de omgevingsvergunning strijdig is met de verordening 

ruimte en u bent teleurgesteld dat er geen maatschappelijk draagvlak is gecreëerd. Waarom heeft 

u deze uitspraak laten vallen? Is maatschappelijk draagvlak volgens u niet meer nodig, omdat 

het nu "nog maar" om 800 koeien gaat?  

Antwoord: De conclusie dat de aanvraag voor omgevingsvergunning strijdig is 

met de Verordening ruimte is, zoals hierboven onder 1 verwoord, abusievelijk 

gebaseerd op het voorontwerp van de vergunningaanvraag.  

De opmerking dat wij teleurgesteld zijn in het gemeentebestuur van Sint 

Anthonis staat nog steeds en heeft betrekking op de gevolgde lijn van het 

gemeentebestuur. De opmerking heeft geen juridische betekenis.  

Wij zijn van mening dat het wenselijk geweest zou zijn, gelet op de 

maatschappelijke onrust ten aanzien van de veehouderij in zijn algemeenheid 

en die van het onderhavige bedrijf in het bijzonder, dat het gemeentebestuur de 

afwegingen ten aanzien van het bedrijf breder gemaakt zou hebben en de mate 

van maatschappelijke verankering rondom deze vergunningprocedure meer 

had laten meewegen in haar besluitvorming. Om dit nogmaals te onderstrepen 

doen wij een afschrift van deze brief toekomen aan het gemeentebestuur van 

Sint Anthonis.   

Mede naar aanleiding van het door PS op 20 september genomen 

voorbereidingsbesluit met betrekking tot zorgvuldige veehouderij en de in PS  

gevoerde discussie daarover zullen wij (nog) actiever samen met gemeenten op 

het thema ‘dialoog’ gaan sturen.   
Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat de ontwerpaanvraag is ingediend 

voordat Provinciale Staten op 22 maart 2013 besloten tot het instellen van een 

maximale omvang van 1,5 ha. van bouwblokken bij grondgebonden bedrijven.  

 

4.Ondanks de wijzigingen gedurende de planperiode is er o.i. nog steeds sprake van intensieve 

(rund)veehouderij in een verwevinggebied. Het begrip "grondgebondenheid" wordt wel erg ruim 

geïnterpreteerd. Immers, geliberaliseerde pacht en grond op een afstand van 15 km hemelsbreed 

(overkant Maas, dus ook slecht bereikbaar) wordt voldoende grondgebonden geacht. Als de 

pacht vervalt gaan er dan een x aantal koeien van het bedrijf af? Is hier een regeling voor 

getroffen? 

Antwoord: Nee, daarvoor is geen regeling getroffen.  

Wij merken hierbij op dat uit een second opinion, uitgevoerd door 

adviesbureau Land en Co te Wageningen, is komen vast te staan dat afspraken 
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rond huur van vastgoedtermijnen van vijf jaar een meer voldoende basis bieden 

voor continuïteit voor dit soort bedrijven. Overigens heeft de initiatiefnemer de 

bedrijfsvoering aangepast, namelijk het terugbrengen van het aantal koeien van 

1000 naar 800 en het omzetten van eenjarige pacht in zesjarige pacht.   

 

5.Past een dergelijk plan volgens u binnen de inmiddels door PS uitgesproken denklijn en 

zienswijze van Zorgvuldige veehouderij? Wij horen graag uw mening en de daaronder liggende 

argumenten. . 

Antwoord: Zoals bij u bekend is de ontwerpaanvraag ingediend voordat 

Provinciale Staten een besluit hebben genomen ten aanzien van zorgvuldige 

veehouderij (dat nu is verwerkt in het ter inzage liggende ontwerp van de 

Verordening ruimte). De aanvraag is hierop ook niet geënt.  

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
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