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  Verzenddatum  

 

Onderwerp Stand van zaken geitendossier per 29 mei 2019 

 

 

Geachte raadsleden,  

 

In de raadsvergadering van 28 maart 2019 heeft uw raad een aantal moties aangenomen 

met betrekking tot het geitendossier. In één van die moties (motie 2019-05) draagt u het 

college op uw raad regelmatig en adequaat op de hoogte te houden van ontwikkelingen in 

het geitendossier. Middels deze brief wil ik invulling geven aan die motie. De komende peri-

ode zal ik u regelmatig blijven informeren over ontwikkelingen in dit dossier. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de huidige stand van zaken. Ik heb getracht om zo veel 

mogelijk per locatie/adres de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in beeld te 

brengen. Daarbij moet ik wel enkele kanttekeningen plaatsen. Het gaat vaak niet om op 

zichzelf staande zaken. Regelmatig houden zaken verband met elkaar en zijn keuzes en 

strategieën in de ene zaak van invloed op de andere zaak. Daarnaast kan ik u in deze brief 

enkel op hoofdlijnen informeren. Het prijsgeven van details kan namelijk de zaak en de uit-

komst daarvan schaden. 

 

Molenstraat 37 

Handhaving bestaande stallen 

Omwonenden hebben verzocht om handhaving, omdat de vier bestaande stallen niet in 

overeenstemming met de milieuvergunning in gebruik zijn. Op 25 april 2019 is een last onder 

dwangsom opgelegd aan Van der Schans. Hij heeft 8 weken gekregen om deze stallen con-

form vergunning te voorzien van dichte zijwanden met luchtinlaatvoorzieningen en een ge-

sloten nok. Tevens dienen de stallen te zijn voorzien van de in de vergunning aangegeven 

mechanische stuwventilatoren en uittredeventilatoren. Van der Schans heeft middels een 

zienswijze gevraagd om deze termijn te verlengen, maar daar heeft ons college niet mee 

ingestemd. 
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Indien de overtreding niet binnen de gestelde termijn wordt beëindigd, dan wordt een 

dwangsom van € 10.000,-- als bedrag ineens van rechtswege verbeurd per stal die niet 

voorzien is van een goed werkende mechanisch ventilatiesysteem. 

 

Uitbreiding stallen ten behoeve van dierenwelzijn 

Op 20 december 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de 

bestaande geitenstallen ten behoeve van dierenwelzijn en waarbij het aantal geiten niet toe-

neemt. Dit betreft een vergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘milieuneutraal verande-

ren’. Met betrekking tot deze vergunning spelen een aantal zaken. 

 

Bezwaar 

Tegen bovengenoemde omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt door omwonenden en 

de Stichting Gezond en Fris Hurwenen en Rossum. Op 16 april 2019 vond de hoorzitting 

plaats. De bezwaarschriftencommissie heeft inmiddels het advies uitgebracht om nader te 

onderzoeken of het bestreden besluit in heroverweging al dan niet moet worden herzien. 

Daarbij moet volgens de commissie in ieder geval onderzocht worden of de leidingbeheerder 

(TenneT) heeft beoogd toestemming te verlenen voor de bestreden vergunning en of daad-

werkelijk sprake is van een milieuneutrale verandering. 

Gelet op het voorgaande hebben wij TenneT direct om een nieuw advies gevraagd. Inmid-

dels heeft TenneT een ‘voorlopige toestemming’ verleend waarmee de omgevingsvergun-

ning met een kleine verandering in stand kan worden gelaten. Met betrekking tot het nadere 

onderzoek naar de milieugevolgen hebben wij een aantal gerenommeerde en onafhankelijke 

adviesbureaus om een offerte gevraagd. We kiezen nu voor een onafhankelijk adviesbureau 

- dat bij voorkeur aan de slag gaat met vooraf geaccordeerde uitgangspunten door zowel 

Van der Schans als de stichting -, zodat later nooit het verwijt kan worden gemaakt dat spra-

ke is geweest van vooringenomenheid. 

Aan de hand van bovengenoemde onderzoeken zal ons college vervolgens een beslissing 

op bezwaar moeten nemen en moeten besluiten of de bestreden vergunning in stand kan 

blijven of alsnog moet worden geweigerd. 

 

Voorlopige voorziening 

Hangende de bezwaarprocedure is Van der Schans reeds voor eigen rekening en risico 

gestart met de bouw van de beoogde staluitbreiding. Dit is wettelijk ook toegestaan. Om 

deze werkzaamheden te stoppen hebben omwonenden bij de voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Gelderland verzocht om een voorlopige voorziening. Vooruitlopend op de hoorzit-

ting heeft de voorzieningenrechter op 17 mei 2019 als ordemaatregel het besluit van 20 de-

cember 2018 geschorst voor alle werkzaamheden, met uitzondering van de werkzaamheden 

ten behoeve van het storten van de fundering. 

Op 24 mei 2019 vond de genoemde hoorzitting plaats. Ons college heeft zich daar op het 

standpunt gesteld dat we, naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommis-

sie, nader onderzoek doen en dat we niet vooruit kunnen lopen op de uitkomsten daarvan. 

Daarnaast hebben we laten weten dat we dit nader onderzoek in gang hebben gezet en zo 

snel mogelijk willen uitvoeren, maar óók zorgvuldig. Om die reden hebben we aangegeven 

nog geen concrete datum voor de beslissing op bezwaar te kunnen geven en ons op dit 

moment dus ook niet verzetten tegen een schorsing van het besluit. 
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Bij uitspraak 28 mei 2019 heeft de voorzieningenrechter besloten de eerder uitgesproken 

schorsing te verlengen tot 1 september 2019. Binnen die termijn en het voorgestelde tijds-

pad moet het mogelijk zijn om met het benodigde onderzoek uit te voeren en een beslissing 

op bezwaar te nemen.  

 

Sleufsilo’s 

In de raadsvergadering van 28 maart 2019 heeft uw raad een motie (motie 2019-07) aange-

nomen waarin u het college opdraagt om Van der Schans mede te delen dat het college 

gehoord de uitspraak van de gemeenteraad geen gebruik kan maken van de vrijstellingsbe-

voegdheid voor het verlenen van een vergunning voor het oprichten van sleufsilo's buiten 

het agrarisch bouwperceel. 

Om de uitbreiding van de geitenstallen mogelijk te maken, zijn de bestaande sleufsilo’s ge-

sloopt. Hiervoor heeft Van der Schans een sloopmelding in moeten dienen. Ter afdoening 

van de motie 2019-07 hebben wij in de schriftelijke acceptatie van de sloopmelding het bo-

venstaande met zoveel woorden vermeld. 

 

H.C. de Jonghweg ong. 

Vergunning van rechtswege 

Bij uitspraak van 20 februari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (hierna ‘de Afdeling’) geoordeeld dat de bouwaanvraag voor het realiseren van de stal 

in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan en dat de omgevingsvergunning 

daarom van rechtswege is verleend. Deze van rechtswege verleende omgevingsvergunning 

bouw is op 2 mei 2018 bekendgemaakt. 

 

Bezwaar 

Tegen de omgevingsvergunning van rechtswege is bezwaar gemaakt door omwonenden. 

Op 16 april 2019 heeft de hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie plaatsgevonden. De 

commissie heeft inmiddels advies uitgebracht en met inachtneming van dat advies zal het 

college een beslissing op bezwaar nemen. U wordt dan van dit besluit op de hoogte ge-

bracht.  

In tegenstelling tot een ‘gewone’ omgevingsvergunning bouw (zoals we zien bij die voor de 

uitbreiding van de stallen aan de Molenstraat 37) bepaalt artikel 6.1 lid 4 Wabo dat de wer-

king van een van rechtswege verleende vergunning wordt opgeschort, totdat op het inge-

diende bezwaar is beslist. Met andere woorden, met de bouw van de geitenstal kan nog niet 

gestart worden. De vergunninghouder kan de voorzieningenrechter van de rechtbank echter 

wel verzoeken om de opschorting van de van rechtswege verleende vergunning op te hef-

fen. Na de beslissing op bezwaar vervalt de opschorting. De vergunninghouder kan dan voor 

eigen risico starten met de bouw. Eventuele belanghebbenden die beroep instellen kunnen 

de start van de bouw dan enkel nog voorkomen door de voorzieningenrechter van de recht-

bank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
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Intrekking milieuvergunning 

Omwonenden hebben verzocht om intrekking van de milieuvergunning uit 2009. Zo’n ver-

gunning kan worden ingetrokken indien gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht 

met gebruikmaking van de vergunning zoals in dit geval. Echter, in dit geval kon de milieu-

vergunning feitelijk niet gebruikt worden, omdat de omgevingsvergunning voor bouwen nog 

niet in werking was getreden. En dat is weer het directe gevolg van het feit dat de gemeente 

de van rechtswege ontstane bouwvergunning uit 2013 pas op 2 mei 2018 heeft bekendge-

maakt. 

Met andere woorden, naar de letter van de wet kan dan wel betoogd worden dat de be-

voegdheid tot intrekking bestaat, maar de kans is zeer groot dat dit besluit onderuit gaat bij 

de bestuursrechter wegens strijd met de (bedoeling van de) wet en/of de algemene beginse-

len van behoorlijk bestuur. Om die reden heeft ons college het verzoek om intrekking van de 

milieuvergunning afgewezen. 

 

Bezwaar 

Tegen dit afwijzingsbesluit hebben de omwonenden bezwaar gemaakt. Op 2 april 2019 heeft 

de hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie plaatsgevonden. De commissie heeft in-

middels advies uitgebracht en met inachtneming van dat advies zal het college een beslis-

sing op bezwaar nemen. U wordt dan van dit besluit op de hoogte gebracht.  

 

H.C. de Jonghweg 12 

Op 28 maart 2013 is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) verleend voor het 

houden van geiten op deze locatie. Tegen deze omgevingsvergunning is door een omwo-

nende bezwaar gemaakt. Het college heeft dit bezwaar ongegrond verklaard en de omge-

vingsvergunning in stand gelaten. Tegen dit besluit is vervolgens beroep aangetekend. De 

rechtbank Gelderland heeft dit beroep op 6 oktober 2016 gegrond verklaard en de beslissing 

op bezwaar vernietigd. Het college heeft 27 augustus 2018 opnieuw besloten de in 2013 

verleende omgevingsvergunning in stand te laten met aanvulling van de motivering. Bij uit-

spraak van 5 maart 2019 heeft dezelfde rechtbank het besluit uit 2018 vernietigd, omdat de 

gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrap-

portage (m.e.r.) noodzakelijk is en dat daarom (nog) niet kan worden uitgesloten dat de gei-

tenhouderij belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. 

 

Beslissing op bezwaar en hoger beroep 

Ons college heeft besloten niet in hoger beroep te gaan tegen bovengenoemde uitspraak 

van de rechtbank. Dat betekent dat er door ons een nieuwe beslissing op bezwaar zal moe-

ten worden genomen. Van der Schans is echter wel in hoger beroep gegaan. Onze beslis-

sing op bezwaar zal dan ook meegenomen worden in de hoger beroepsprocedure bij de 

Afdeling en die zal hier vervolgens tevens een oordeel over geven. We zullen u op de hoog-

te houden van onze besluiten. 
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Handhaving geitenstal 

De geitenstal aan de H.C. de Jonghweg dienen net zoals de geitenstallen aan de Molen-

straat 37 dicht te zijn en te zijn voorzien van mechanische ventilatie. In de huidige situatie 

voldoet de geitenstal nog niet aan de gemeentelijke milieuvergunning en de provinciale 

Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming). Zowel de gemeente als de provincie treden hier-

tegen handhavend op in nauw overleg. 

 

Veilingweg 30-32 

Beoogde ontwikkeling 

Op 30 maart 2018 heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend om de inrichting 

aan de Veilingweg 30-32 te Velddriel te wijzigen naar een veehouderij met zowel pluimvee 

als vleeskalveren en om ten behoeve van de vleeskalveren twee stallen te bouwen. De 

Stichting Fijn Wonen Schoofbandweg heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Bij besluit 

van 2 oktober 2018, verzonden op 5 oktober 2018, heeft het college het bezwaar van de 

stichting ongegrond verklaard. Vervolgens heeft zij beroep ingesteld bij de Rechtbank Gel-

derland en verzocht om een voorlopige voorziening. Bij uitspraak van 25 januari 2019 heeft 

de rechtbank de rechtsgevolgen van het gemeentelijk besluit in stand gelaten en het verzoek 

om voorlopige voorziening afgewezen. Tegen deze uitspraak is de stichting in hoger beroep 

gegaan bij de Afdeling. We zijn in afwachting van een zittingsdatum. 

 

Schoofbandweg 10 

Het bestemmingsplan voor de ‘VAB-ontwikkeling’ aan de Schoofbandweg 10 die volgt uit de 

afspraken tussen Van der Schans, de gemeente Maasdriel en de gemeente Zaltbommel is in 

voorbereiding. Te zijner tijd wordt uw raad uiteraard bij de besluitvorming betrokken. 

 

Gesprekken met Provincie en Van der Schans 

Naast bovenstaande, voornamelijk procedurele zaken vindt er momenteel overleg plaats 

tussen gemeente, provincie en Van der Schans over mogelijke andere oplossingsrichtingen. 

Nadere details kunnen hierover nog niet gegeven worden. 

 

Gesprekken met Stichting Gezond en Fris Hurwenen en Rossum en Stichting Fijn 

Wonen Schoofbandweg 

Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau vinden er regelmatig gesprekken plaats met boven-

genoemde stichtingen. Enerzijds vanwege hun positie in de diverse (juridische) zaken en 

anderzijds om hen transparant op de hoogte te houden van waar we mee bezig zijn. 

 

Andere geitenhouderijen 

Dit voorjaar heeft de ODR alle geitenhouderijen in de regio Rivierenland en dus ook in de 

gemeente Maasdriel grondig gecontroleerd op de naleving van hun vergunningen. Daar 

waar overtredingen geconstateerd zijn, zijn de inrichtinghouders direct aangeschreven.  

Ter illustratie, op het agrarisch bedrijf aan de Drielse Veldweg 1 in Velddriel zijn 770 geiten 

ouder dan 1 jaar aangetroffen terwijl er op grond van de geldende melding 700 geiten aan-

wezig mogen zijn. De inrichtinghouder is op 9 april 2019 aangeschreven dat hij deze 70 ex-

tra geiten binnen 6 weken verwijderd moet hebben en houden. Als blijkt dat hij dit niet doet, 

dan wordt direct een last onder dwangsom opgelegd. 
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Ook de geitenhouderij aan de Veilingweg 24 is gecontroleerd en wel op 20 maart 2019. Het 

aantal aangetroffen geiten ouder dan 1 jaar en opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar 

voldeed wel aan de geldende melding. 

 

Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan de dorpsraden van Rossum en Hurwenen. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van Maasdriel, 

 

 

 

 

 

Wethouder, 

P.A. de Vries 


