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Te besluiten om:
1. De raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de 

aanvraag omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan voor de 
ontwikkeling van een biologische vleeskippenhouderij aan de Broekhuizerstraat 2 in 
Wehl.

2. Na afgifte van de verklaring van geen bedenkingen de ontwerp 
omgevingsvergunning ter inzage te leggen mits wordt voldaan aan de gestelde 
voorwaarden, dat wil zeggen duidelijkheid over het biologisch karakter van het 
bedrijf, over de toegankelijkheid van het plangebied en over hoe de in het GGD- 
advies voorgestelde maatregelen en technieken daadwerkelijk worden toegepast.

3. Voor verlening van de omgevingsvergunning gebruik maken van een buitenplanse 
afwijking.

4. De verkleining van het niet meer geheel benodigde bouwvlak voor Broekhuizerstraat 
2 in Wehl te regelen met de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan Buitengebied - 2012.

5. De procedures voor omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijziging gelijktijdig 
te starten.

besluit b&w datum -I 4 2317

iH

Context
Op 21 april 2015 heeft het college van B&W besloten om in principe en onder voorwaarden mee 
te werken aan de ontwikkeling van een biologische vleeskippenhouderij (KemperKip) aan de 
Broekhuizerstraat 2 in Wehl. Op 16 december 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend voor de activiteiten 'milieu', 'bouwen' en 'handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening'. Daarnaast is een verzoek ingediend om het huidige bouwvlak aan de 
Broekhuizerstraat te verkleinen en is een bijbehorende ruimtelijke onderbouwing ingediend.

Op 11 juli 2017 is door het college het besluit genomen om het Kennisplatform Veehouderij en 
Humane Gezondheid recente wetenschappelijke inzichten nader te laten duiden voor 
gemeentebestuur en inwoners. Ook is besloten gezien de politieke gevoeligheid van het dossier 
de besluitvorming over de ruimtelijke procedure aan de gemeenteraad voor te leggen. In het 
collegebesluit van 11 juli 2017 is aan de orde gekomen dat feitelijk aan de overige voorwaarden 
van het principebesluit van 21 april 2015 is voldaan.
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Rappel week;Beoogd effect
De omgevingsvergunning in procedure brengen voor de realisatie van een biologische 
vleeskippenhouderij aan de Broekhuizerstraat 2 in Wehl met buitenplanse afwijking van het 
bestemmingsplan. Gelijktijdig aan deze procedure de verkleining van het bouwvlak regelen door 
middel van de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan.

Argumenten
7.7 Omdat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden van de 'Algemene verklaring van geen 
bedenkingen', wordt de raad gevraagd een verklaring af te geven.
Op 11 juli 2017 is door het college besloten dat gezien de politieke gevoeligheid van het dossier 
de besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Voor de omgevingsvergunning is een afwijking van het bestemmingsplan nodig op grond van 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). Het college is hiervoor bevoegd gezag. Op grond van artikel 2.27 Wabo is er een 
verklaring van geen bedenkingen nodig. De uitwerking hiervan staat in het besluit 
omgevingsrecht (Bor). Op grond van artikel 6.5, lid 1 van het Bor kan de vergunning (met 
afwijking) echter niet worden verleend tot de raad heeft verklaard dat zij daartegen geen 
bedenkingen heeft. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een 
verklaring niet is vereist. Deze categorieën zijn weergegeven in het raadsbesluit 'Algemene 
verklaring van geen bedenkingen' van 21 september 2017 (zie bijlage 6).

Aangezien het realiseren van de biologische vleeskippenhouderij als politiek bestuurlijk gevoelig 
wordt gezien, valt het onder de uitzonderingen zoals genoemd in artikel 2 van het raadsbesluit. 
In dat geval is er dus wel een verklaring van geen bedenkingen van de raad noodzakelijk.

De verklaring van geen bedenkingen kan slechts worden geweigerd in het belang van een 
goede ruimtelijke ordening. Bij de aanvraag is een ruimtelijke onderbouwing ingediend. Hieruit 
blijkt dat het plan niet in strijd is met goede ruimtelijke ordening, mits wordt voldaan aan de 
gestelde voorwaarden zoals genoemd onder argument 1.4.

De gemeenteraad kan aan de verklaring van geen bedenkingen voorschriften meegeven, als dit 
nodig is voor een goede ruimtelijke ordening. Als de raad geen verklaring van geen 
bedenkingen afgeeft, zal de omgevingsvergunning moeten worden geweigerd voor de activiteit 
'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

7.2 Het GGD advies is positief over de mogelijke gezondheidsaspecten onder voorwaarde dat 
initiatiefnemer maatregelen neemt, waaronder een ionisatiesysteem.
Na een aankondiging op 16 en 30 augustus 2017 op de Gemeentepagina hebben omwonenden 
hun vragen over volksgezondheid in relatie tot de biologische vleeskippenhouderij kunnen 
stellen via de GGD. Deze vragen konden binnenkomen tot 10 september 2017. De GGD heeft 
deze vragen daarna gerubriceerd en deze vragen zijn beantwoord door wetenschappers die zijn 
verbonden aan het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid. De vragenstellers zijn 
uitgenodigd voor een bijeenkomst op 11 oktober 2017 bij Pitch & Putt Golf Doetinchem. Op 
deze bijeenkomst is de zogenaamde concept Q&A, de lijst van vragen en antwoorden, 
gepresenteerd en hadden aanwezigen de gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen. 
Op 31 oktober 2017 heeft het Kennisplatform het eindconcept van de Q&A aangeleverd. Op 
basis hiervan heeft de GGD volgens afspraak een nieuw advies aangeleverd op 31 oktober 2017 
over de volksgezondheidsaspecten in relatie tot de vestiging van KemperKip aan de 
Broekhuizerstraat.
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Het nieuwe GGD-advies van 31 oktober 2017 is positief, onder de voorwaarde dat voorgestelde 
maatregelen en technieken daadwerkelijk worden toegepast en gebruikt, waaronder een 
ionisatiesysteem. Er zijn dan geen negatieve effecten te verwachten voor fijnstof, ammoniak en 
endotoxinen en op de luchtwegen van de omwonenden. Hoewel de geurbelasting voldoet aan 
de wettelijke eisen adviseert de GGD om de initiatiefnemer te stimuleren de geuremissie zoveel 
als mogelijk te beperken. Er is een overschrijding voor het aspect geur in de omgeving 
Broekhuizerstraat, maar deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door bestaande 
bedrijven. De bijdrage van KemperKip is laag. In het principebesluit van 21 april 2014 wordt als 
voorwaarde gesteld dat het woon- en leefklimaat niet wordt verslechterd. Dat is niet in absolute 
zin aan te tonen, wel wordt dus geadviseerd dat geen negatieve effecten op de 
volksgezondheid te verwachten zijn.

1.3 Er was reeds voldaan aan de overige vereisten uit het genomen principebesluit 
Er is door de initiatiefnemer een goede ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

Bij het principebesluit van 21 april 2015 is als voorwaarden gesteld dat de ruimtelijke 
onderbouwing onder meer moest aantonen dat:

• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet 
onevenredig worden aangetast;

• het woon- en leefklimaat niet wordt verslechterd;
• de ruimtelijke uitwerking van het plan, met de onderliggende milieu- en andere 

onderzoeken, aanvaardbaar is.

In het advies dat ten grondslag ligt aan het collegebesluit van 11 juli 2017 is onderbouwd dat op 
dat moment aan de voorwaarden van het principebesluit is voldaan, met uitzondering van het 
aspect volksgezondheid dat nader moest worden onderzocht. Over de al afgewogen aspecten is 
op 11 juli 2017 het volgende naar voren gebracht:

• omwonenden zijn geïnformeerd, maar blijven kritisch en houden vragen over de 
beoogde opzet, geuroverlast, risico's voor de volksgezondheid en de verdere procedure;

• er is al besloten dat geen MER hoeft te worden uitgevoerd;
• de gebiedscommissie Wehise Broeklanden heeft een positief advies afgegeven, maar 

geeft wel aandachtspunten mee zoals de impact op de omliggende buurt;
• er is overleg gevoerd met pluimveebedrijven uit de omgeving, waardoor inzicht is 

verkregen in hun bezwaren;
• het initiatief is in een vroeg stadium overlegd met de provincie;
• vanuit milieuaspecten zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren;
• de advisering op het gebied van verspreiding van dierziekten, met name vogelgriep, 

geeft op dit moment geen aanleiding om de besluitvorming op te schorten;
• door middel van een anterieure overeenkomst is al de landschappelijke inpassing, sloop 

en de bijdrage fonds bovenwijks vastgelegd en kan eventuele planschade worden 
verhaald. De sloop en inpassing zal tevens worden vastgelegd bij de 
vergunningverlening.

1.4 Een aantal resterende zaken regelen we door deze als voorwaarden op te nemen voor de 
verklaring van geen bedenkingen
Na het collegebesluit van 11 juli 2017 en het GGD-advies van 31 oktober 2017 is duidelijk 
geworden dat een aantal aanvullende voorwaarden moeten worden gesteld aan de 
initiatiefnemer. Wij zullen het navolgende als voorwaarden voor de verklaring van geen 
bedenkingen opnemen. Als de initiatiefnemer dit tussentijds niet in de aanvraag heeft 
aangevuld, zal het ook nog in de vergunning worden opgenomen:
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• We willen duidelijkheid over het biologisch karakter van KemperKip, met een schriftelijk 
akkoord vanuit Skal. Skal is toezichthouder in opdracht van het ministerie van EZ op de 
certificering van biologische ondernemers. Nu blijft er onduidelijkheid over de norm die 
Skal stelt van maximaal 16.000 kippen per bedrijf, terwijl initiatiefnemer aangeeft vanuit 
hen akkoord te hebben gekregen dat het aan hun voorwaarden voldoet. Wanneer het 
bedrijf vanuit Skal wordt gezien als meerdere eenheden, moet duidelijk worden hoe het 
bedrijf tegelijkertijd vanuit het aspect milieuvergunningverlening kan worden bezien als 
1 inrichting. Als voorwaarde bij de verklaring van geen bedenkingen wordt daarom 
opgenomen dat er enkel kippen mogen worden gehouden binnen de inrichting als 
wordt beschikt over een certificaat van een controlerende instantie (thans Skal) waaruit 
volgt dat de dieren op biologische wijze worden gehouden.

• We willen de status van de toegankelijkheid van het gebied duidelijk hebben. De 
Commissie Wehise Broeklanden heeft op 1 maart 2017 (zie bijlage 5) een in hoofdlijnen 
positief advies afgegeven over het initiatief. In de discussie hierover was een belangrijk 
positief aspect dat het plangebied toegankelijk zou zijn voor recreanten, daarmee 
passend binnen de visie voor het gebied. Tijdens de avond van het Kennisplatform bleek 
dat de toegankelijkheid restricties kent vanuit bedrijfsvoering en verspreiding van 
dierziekten. De initiatiefnemer heeft op vragen hierover aangegeven dat het terrein 
overdag toegankelijk zal zijn voor wandelaars. Om daar zicht op te houden, moeten 
mensen zich voordien melden. De twee zichtstallen kunnen worden betreden, echter 
alleen samen met de bedrijfsleider, 's Avonds en 's nachts is het terrein afgesloten. Ook 
op momenten dat sprake is van een veewetziekte in Nederland zal het terrein afgesloten 
zijn. Wij zullen de toezeggingen over de toegankelijkheid als voorwaarde bij de 
verklaring van geen bedenkingen opnemen.

• We willen zekerheid dat de voorgestelde maatregelen en technieken die leiden tot het 
positieve advies van de GGD daadwerkelijk worden toegepast, waaronder het 
ionisatiesysteem. Met de GGD is overeengekomen dat de maatregelen en technieken 
moeten leiden tot een reductie van de uitstoot van fijnstof van minimaal 27%. Dat is een 
maatregel die normaal niet vereist is bij biologische pluimveebedrijven, maar die 
momenteel wel toegepast wordt bij niet-biologische bedrijven. De initiatiefnemer heeft 
ons gemeld dat zij bereid zijn hierin te investeren. Wij zullen daarom als voorwaarde bij 
de verklaring van geen bedenkingen opnemen dat ionisatiemaatregelen worden 
genomen die leiden tot een reductie van fijnstof van minimaal 27%.

1.5 De brief van omliggende pluimveebedrijven met bezwaren over verspreiding van dierziekten 
kan in de lijn van de besluitvorming worden beantwoord
In het collegebesluit van 11 juli 2017 is aangegeven dat omliggende bedrijven in een brief hun 
bezwaren kenbaar hebben gemaakt over de aan hen toegestuurde ruimtelijke onderbouwing. 
Zij wijzen met name op de risico's van de verspreiding van dierziekten en verzoeken om nader 
onderzoek, alvorens een (ontwerp)besluit te nemen. In het collegebesluit van 11 juli 2017 is al 
beargumenteerd hoe wij onderzoek hebben gedaan naar het aspect verspreiding van 
dierziekten. Onder argument 1.2 van dit advies geven wij aan hoe in de afgelopen 3,5 maand 
nader onderzoek is gedaan naar de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. Als het 
ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd, zal een brief met het ontwerp en de reactie per brief 
aan de bezwaarmakers worden gestuurd.
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1.6 Door middel van een anterieure overeenkomst is de landschappelijke inpassing en sloop 
vastgelegd en kan eventuele planschade worden verhaald, de sloop en inpassing zal tevens 
worden vastgelegd bij de vergunningverlening
Op 23 februari 2017 is door de heer Kemper een anterieure overeenkomst getekend, waarin is 
vastgelegd dat hij zich verplicht tot:

• het verzorgen van de ruimtelijke onderbouwing en onderliggende onderzoeken;
• het slopen van de ter plaatse niet meer benodigde bedrijfsgebouwen voorafgaand aan 

de bouw;
• het uitvoeren en handhaven van de overeengekomen landschappelijke inpassing binnen 

2 jaar na de realisatie nieuwbouw. De landschappelijke inrichting is akkoord vanuit de 
gemeentelijke landschapsdeskundige en de gebiedscommissie Wehise Broeklanden heeft 
in haar advies van 1 maart 2017 geconcludeerd dat de invulling passend is in het gebied;

• het betalen van eventuele planschade of nadeelcompensatie.
Op het niet nakomen van deze verplichtingen zit een boetebeding van € 50.000,-. Door het 
sluiten van de anterieure overeenkomst worden ook de bijdrage fonds Bovenwijks en bijdrage 
kosten gemeenten vastgelegd, zoals onder Financiën omschreven.

Naast bovenstaande privaatrechtelijke waarborgen zal de sloop van de niet meer benodigde 
bedrijfsbebouwing en de landschappelijke inrichting ook publiekrechtelijk vast worden gelegd 
als voorwaarde in de omgevingsvergunning.

1.7 Door het gelijktijdig starten van de procedure voor de afwijking van het bestemmingsplan en 
de bestemmingsplanwijzigingsprocedure voor het verkleinen van het bestaande agrarische 
bouwvlak wordt voorkomen dat wel gebouwd wordt maar niet wordt gesloopt 
Het veranderen van het bouwvlak is mogelijk conform artikel 3.8 Wijzigingsbevoegdheid van het 
bestemmingsplan Buitengebied - 2012. Het bestaande agrarische bouwvlak aan de 
Broekhuizerstraat 2 is circa 1 ha groot en bood nog uitbreidingsmogelijkheden voor bebouwing. 
Voor het initiatief zijn niet alle huidige opstallen op het agrarische bouwvlak benodigd. De 
huidige jongveestal, werktuigenberging en kuilvoeropslagen worden gesloopt. Hierna kan het 
huidige agrarische bouwvlak waarbinnen ook de bedrijfswoning is gelegen, worden verkleind. 
Hiermee wordt voorkomen dat men in de toekomst hier toch (opnieuw) gebouwen en/of 
bouwwerken kan realiseren.

De oppervlakte van het huidige agrarisch bouwvlak is 10.217 m2. De oppervlakte van het nieuwe 
agrarisch bouwvlak wordt 2.644 m2. Daarmee wordt het agrarisch bouwvlak met 7.573 m2 
verkleind. De oppervlakte van de 13 nieuwe stallen is gezamenlijk 6.487 m2. De oppervlakte van 
de nieuwe bebouwing is kleiner dan de oppervlakte waarmee het nieuwe agrarisch bouwvlak 
wordt verkleind.

De sloop van de opstallen is ook vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Hierbij is een 
boeteclausule van € 50.000,- opgenomen. Voor de sloop van de opstallen zal nog wel een 
sloopmelding/vergunning aangevraagd moeten worden.

De procedures voor omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijziging worden gelijktijdig 
gestart. Hiermee wordt mede voorkomen dat wel de nieuwbouw gerealiseerd wordt en niet de 
sloop van de niet meer benodigde bedrijfsgebouwen. Het bouwplan wordt bij de eerstvolgende 
gelegenheid opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied.
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Kanttekeningen
1.1 Er is weliswaar een positief advies van de GGD, maar er is geen volledige zekerheid te geven 
over toekomstige gezondheidseffecten
Mede uit de bijeenkomst op 11 oktober 2017 is gebleken dat de mogelijke gezondheidseffecten 
vragen zullen blijven oproepen. De huidige wetenschappelijke inzichten zijn gedeeld en er is een 
nieuw, positief GGD-advies. Echter, uit de Q&A van het Kennisplatform en uit de advisering van 
de GGD blijkt dat over mogelijke (toekomstige) gezondheidseffecten geen garanties kunnen 
worden gegeven. De advisering is op dit moment gebaseerd op grootschalige onderzoeken in 
andere regio's waar sprake was van intensievere veehouderij. Er zijn volgens de GGD 
aanwijzingen van hoe de werking is bij biologische bedrijven en er zijn consistente effecten, 
maar het is niet zeker. Daarom is het volgens de GGD te verdedigen dat we 
voorzorgsmaatregelen zoals ionisatie vereisen. Dit doen we door middel van voorschriften bij de 
verklaring van geen bedenkingen.

7.2 De advisering op het gebied van verspreiding van dierziekten, met name vogelgriep, geeft 
geen zekerheid maar ook geen aanleiding om op dit moment de besluitvorming op te schorten 
In het advies dat ten grondslag ligt aan het collegebesluit van 11 juli 2017 is opgenomen dat de 
voorliggende advisering vanuit het ministerie van EZ en de NVWA en de onderbouwing op het 
gebied van verspreiding van dierziekten niet de gewenste zekerheid geeft dat de 
gebruiksmogelijkheden van omliggende bedrijven niet onevenredig wordt aangetast, zoals in 
het principe-besluit is vereist, maar de risico's zijn ook niet zodanig groot en duidelijk dat het op 
dit moment aanleiding geeft de besluitvorming op te schorten.

Financiën
Voor zowel het verlenen van de omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking als het 
toepassen van de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan moet aanvrager leges 
betalen op grond van de Legesverordening. Hiermee worden de kosten van de begeleiding en 
behandeling van dit initiatief, alsmede de procedurekosten voor vergunning en 
bestemmingsplan in principe gedekt. Daarnaast is door de afgesloten anterieure overeenkomst 
aanvrager een totale exploitatiebijdrage van € 100.244,- verschuldigd. Dit bedrag bestaat met 
name uit een bijdrage fonds bovenwijks. In de overeenkomst is ook vastgelegd dat eventuele 
planschade voor rekening komt van aanvrager.

Vervolg
Als het college positief besluit, zal in de raad van december 2017 besluitvorming plaatsvinden 
over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Als deze is afgegeven door de raad, 
dan zal de ontwerp omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan, inclusief de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen, voor 6 weken ter inzage worden gelegd. Iedereen 
kan dan zienswijzen indienen. Als er geen zienswijzen worden ingediend zal de 
omgevingsvergunning definitief worden verleend. Na verlening van de omgevingsvergunning 
kan beroep worden ingediend bij de rechtbank. Mochten er zienswijzen worden ingediend dan 
zal er een nieuw advies worden voorbereid. Als de zienswijzen gaan over de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen dan zal dit ook opnieuw voorgelegd moeten worden aan de raad.

Gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning zal ook het ontwerpbestemmingsplan voor 
verkleining van het agrarisch bouwvlak Broekhuizerstraat 2 ter inzage worden gelegd.
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Het ter inzage leggen van de ontwerpbesluiten wordt gepubliceerd in de Staatscourant en 
digitaal (www.officielebekendmakingen.nl). Aanvrager zal worden geïnformeerd over de 
procedures. De advocaat van de bezwaarmakende omliggende bedrijven ontvangt reactie op 
zijn brief naar aanleiding van de ruimtelijke onderbouwing met daarbij een verwijzing naar de 
bekendmaking van het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan.

Bijlagen

1. Principebesluit Broekhuizerstraat college 21 april 2015.
2. Besluit college 11 juli 2017 inzet Kennisplatform op gezondheidsaspecten
3. Eindconcept Q&A Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid d.d. 31 oktober 

2017
4. GGD-advies d.d. 31 oktober 2017
5. Advies commissie Wehise Broeklanden d.d. 1 maart 2017
6. Raadsbesluit d.d. 21 september 2017 Algemene verklaring van geen bedenkingen
7. Situatietekening KemperKip Broekhuizerstraat

Raadsvoorstel:
• Voorstel afgeven verklaring van geen bezwaar op grond van de genomen 

collegebesluiten

Bijlage bij raadsvoorstel:
• Overzicht en samenvatting van de argumentatie uit de collegebesluiten van juli 2017 en 

november 2017
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