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Inleiding 

 

Van 15 november 2018 tot en met 26 december 2018 heeft gedurende 6 weken in 

ontwerp ter inzage gelegen het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 

Ompertsestraat 6a te Azewijn’. Het ontwerp bestemmingsplan zou de vestiging van een 

(grondgebonden) vleeskalverenhouderij mogelijk moeten maken (maximaal 810 

rosékalveren) op het bestaande (te verkleinen) agrarisch bouwvlak Ompertsestraat 6a te 

Azewijn. De locatie was voorheen in gebruik voor melkveehouderij. De locatie wordt op 

een goede wijze landschappelijk ingepast. 

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijzen ingediend door: 

1. Provincie Gelderland, d.d. 18 december 2018, ingekomen 19 december 2018, 

zaaknummer 2018-013441; 

2. Provincie Gelderland, d.d. 19 december 2018, ingekomen 20 december 2018, 

zaaknummer 2018-013441; 

3. Mondelinge zienswijze X , Ompertsestraat 11 d.d. 20 december 2018; 

4. De heer Y, Ompertsestraat 13, d.d. 26 december 2018, ingekomen d.d. 26 

december 2018. 

  



Provincie Gelderland, d.d. 18 december 2018, ingekomen 19 december 2018, 

zaaknummer 2018-013441 

 

De provincie merkt in de zienswijze op dat het bestemmingsplan mogelijk maakt dat een 

melkveehouderij wordt omgevormd naar een vleeskalverenhouderij. Naar het oordeel 

van de provincie is er sprake van omschakeling. De vleeskalverenhouderij is namelijk 

niet-grondgebonden. Na verbouwing van de bestaande ligboxenstal en de bouw van een 

nieuwe vleeskalverenstal van circa 1.730 m² biedt het bedrijf ruimte voor 810 

vleesklaveren. De grondgebondenheid van een veehouderij moet met een 

grondgebruiksplan worden aangetoond. Hierin wordt de verhouding tussen 

zelfgeproduceerd voer (ruwvoer) en krachtvoer inzichtelijk gemaakt. In het 

grondgebruiksplan van dit bestemmingsplan is gerekend met bruto voeropbrengst 

snijmaïs. Om geoogst maïs geschikt te maken voor veevoer, moet de maïs worden 

ingekuild. Het percentage ‘droge stof’ is bepalend voor de voedingswaarde voor het vee.  

Als met droge stof wordt gerekend, dan blijkt de veehouderij voor minder dan 30% in 

eigen ruwvoer te voorzien. Aangezien de grondgebondenheid van het bedrijf niet kan 

worden aangetoond, gaat de provincie uit van omschakeling naar een niet-

grondgebonden bedrijf, hetgeen alleen mogelijk is als het Plussenbeleid wordt toegepast. 

De provincie adviseert het plan pas verder in procedure te nemen op het moment dat de 

gemeente de beleidsregels op basis het Plussenbeleid heeft vastgesteld.  

 

Provincie Gelderland, d.d. 19 december 2018, ingekomen 20 december 2018, 

zaaknummer 2018-013441 

De provincie merkt in de zienswijze op dat het bestemmingsplan mogelijk maakt dat een 

melkveehouderij wordt omgevormd naar een vleeskalverenhouderij. Uit het bijbehorende 

grondgebruiksplan kan echter niet worden geconcludeerd dat minstens 50% van de 

totale voerbehoefte uit zelfgeproduceerd ruwvoer bestaat. Na verbouwing van de 

bestaande ligboxenstal en de bouw van een nieuwe vleeskalverenstal van circa 1.730 m² 

biedt het bedrijf ruimte voor 810 vleesklaveren. De grondgebondenheid van een 

veehouderij moet met een grondgebruiksplan worden aangetoond. Hierin wordt de 

verhouding in voerbehoefte tussen kg d.s. zelfgeproduceerd voer (ruwvoer) en 

krachtvoer inzichtelijk gemaakt. In het grondgebruiksplan van dit bestemmingsplan is 

gerekend met bruto voeropbrengst snijmaïs, terwijl in de sector wordt gewerkt met de 

eenheid ‘kilogram droge stof’ (kg d.s.) Het percentage droge stof in ruwvoer is bepalend 

voor de voedingswaarde voor het vee. Indien met de eenheid ‘droge stof’ gerekend 

wordt, dan blijkt de veehouderij voor minder dan 30% in de eigen voerbehoefte te 

voorzien. Volgens berekening van de provincie is de grondgebondenheid 27,4%. 

Geadviseerd wordt het plan pas verder in procedure te nemen als daadwerkelijk geborgd 

is dat 50% van de totale voerbehoefte uit zelfgeproduceerd ruwvoer bestaat. Alleen dan 

is er sprake van een grondgebonden veehouderij. 

 

Reactie gemeente op zienswijze 1 en 2 

Naar aanleiding van de zienswijzen van de provincie heeft initiatiefnemer het idee 

opgevat om de nieuwe stal niet meer te bouwen en uitsluitend de bestaande stal te 

gebruiken voor 410 kalveren. Op basis daarvan is een nieuw grondgebruiksplan 

opgesteld. Een deskundigenadvies van SAAB (Stichting Advisering Agrarische 

Bouwplannen) d.d. 1 april 2019 wees uit dat ook bij dit aantal geen sprake was van een 

grondgebonden veehouderij. Op basis van een aangepast grondgebruiksplan, waarbij 

gedeeltelijk geplette tarwe en tarwestro wordt gebruikt ter vervanging van brokvoer, 

voor 365 kalveren wordt ambtelijk door de provincie op 15 juni 2020 bevestigd dat 

(hetzij nipt) inderdaad sprake is van een grondgebonden veehouderij. Met het oog op 

een niet toenemende stikstofemissie t.o.v. de referentiesituatie wordt dit aantal later 

bijgesteld naar 340 kalveren.  

 

 



 

Mondelinge zienswijze X, Ompertsestraat 11 d.d. 20 december 2018 

Als gevolg van het onderbrengen van 400 rosekalveren wordt een enorme stankoverlast 

ervaren. Vooral als de wind in de richting staat van de Ompertsestraat 11. Het gaat om 

een misselijk makende, penetrante, weeïge lucht. Dit gaat ten kosten van het woongenot 

en de waarde van de woning. 

 

De heer Y, Ompertsestraat 13, d.d. 26 december 2018, ingekomen d.d. 26 

december 2018 

Sinds afgelopen zomer op de locatie Ompertsestraat 6a met rosekalveren is gestart, is 

diverse keren last ervaren van een sterk, penetrante en ondraaglijke lucht. Indiener van 

de zienswijze geeft aan dat men niet meer op het terras kon zitten en dat men ’s nachts 

wakker werd van de lucht. Men vreest voor toenemende stankoverlast als er met een 

nieuw stal 810 kalveren worden gehouden. Gevreesd wordt voor vermindering van het 

woongenot. Voorgesteld wordt om de betreffende stal aan de achterzijde van de 

bestaande te bouwen in plaats van bijna bij de buurman in de tuin. Indiener van de 

zienswijze merkt op dat in verband met het vermeerderen van het aantal te houden 

dieren op de Ompertsestraat 6a te Azewijn, er een waardevermindering zal plaatsvinden 

van zijn locatie Ompertsestraat 13 te Azewijn. Indiener van de zienswijze vraagt of hij 

hiervoor planschade kan indienen. 

 

Reactie gemeente op zienswijzen 3 en 4 

Initiatiefnemer van de kalverenhouderij heeft op 18 januari 2019 gesproken met de 

buren die een zienswijze hebben ingediend. Initiatiefnemer heeft daarbij aangegeven dat 

de nieuwe stal niet meer wordt gebouwd, de mest wordt behandeld met Active NS om de 

geur te minimaliseren en het ventilatiesysteem wordt aangepast. De bewoners en de 

veehouder hebben nadien onderling afspraken vastgelegd: 

1. de veehouderij Ompertsestraat 6a blijft een grondgebonden veehouderij met alleen in 

de huidige bestaande gebouwen 365 rosekalveren; 

2. er zal nooit uitbreiding in gebouwen en dieren meer plaatsvinden; 

3. de geuruitstoot wordt verminderd door a) het toedienen van Active NS aan de mest 

door de veehouder, dit in combinatie met zo min mogelijk mest in de kelders b) 

aanpassing voerschema c.q. samenstelling door veehouderij in overleg met 

voervoorlichter en c) gebruik maken door de veehouder van dakkoeling en mobiele 

ventilator. 

Mochten de maatregelen onverhoopt geen effect hebben dan zal de veehouder in overleg 

treden met de bewoners van Ompertsestraat 11 en 13 voor eventuele aanvullende 

maatregelen. De veehouder op de locatie Ompertsestraat 6a verplicht zich tot het 

uitvoeren van de in het overleg overeengekomen maatregelen, hetgeen moet leiden tot 

geurvermindering. Gezien het overleg zijn bewoners van Ompertsestraat 11 en 13 bereid 

de eerder ingediende zienswijze onder de bovengestelde voorwaarden in te trekken.  

Een aangepaste geurberekening gebaseerd m.b.t. het nieuwe aantal te houden kalveren 

heeft uitgewezen dat ter plaatse van de woonadressen geen geurnormen worden 

overschreden. 
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