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Aan Gemeenteraad Doetinchem 

Van Ing. R.B.M. Aagten (Locis Adviseurs) namens H. Kemper (Kemperland b.v.) 

Betreft Inspraak Beeldvormende raad 

Datum 7 december 2017 
 

 
 

Geachte leden van de raad en andere aanwezigen, 

 

Als adviseur op gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouw ben ik betrokken bij de aanvraag om 

omgevingsvergunning voor het vleeskippenbedrijf aan de Broekhuizerstraat 2 in Wehl. Namens Herman Kemper 

van Kemperland b.v. richt ik het woord tot u.  

 

Aan de Broekhuizerstraat 2 te Wehl wordt een biologische kippenhouderij nagestreefd. Concreet gaat het om 

maximaal 52.800 vleeskippen verdeeld over 13 stallen met uitloop, verspreidt over circa 30 hectare. Aanleiding 

voor de beoogde ontwikkeling is de toenemende vraag naar biologisch kippenvlees. Dit heeft geresulteerd in het 

feit dat de vraag naar biologisch kippenvlees in Nederland groter is dan de productie en dat momenteel 

biologisch kippenvlees moet worden geïmporteerd. Kemper wil hierop inspelen door in de regio een bedrijf op te 

richten. Lange tijd is gezocht naar een plek met voldoende grond en voldoende ontwikkelingsruimte. Feit is dat 
niet elke geschikte locatie te koop is. Ook is lang niet elke te koop staande locatie geschikt. De locatie aan de 

Broekhuizerstraat 2 is zeker wel geschikt en stond destijds ook te koop.  

 
We zijn al enige tijd bezig zijn met deze ontwikkeling. De eerste gesprekken met de gemeente Doetinchem 

hierover vonden begin 2014 plaats. Op dat moment was Kemper nog geen eigenaar van de locatie aan de 

Broekhuizerstraat 2 in Wehl. Echter na het positieve besluit op ons principeverzoek was er bij Kemper voldoende 
vertrouwen in een goede afloop en is de locatie aangekocht.  Dat vertrouwen was mede versterkt door de 

positieve grondhouding van de provincie Gelderland en de steun van organisaties als Dierenbescherming en 

Wakker Dier.  

 

Vanaf dat moment is de beoogde opzet verder uitgewerkt. Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd, er is een 

compleet inrichtingsplan gemaakt, de MER-beoordelingsprocedure is doorlopen, de vergunning in het kader van 

de Wet Natuurbescherming is aangevraagd en de ruimtelijke onderbouwing is opgesteld. De aanvraag 

omgevingsvergunning is ingediend op 7 oktober 2016. Nadien hebben nog gesprekken met de ambtenaren en 

wethouder plaats gevonden en is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omgeving. Naar aanleiding 

daarvan is de aanvraag op enkele punten aangevuld. Dit om een zorgvuldige besluitvorming te kunnen 
garanderen. We gingen ervan uit dat de besluitvorming medio 2017 zou plaats vinden, echter door de 

bekendmaking van een grootschalig onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en veehouderij liep het 

anders. Onder meer door raadslid Moors is bij Burgemeester en Wethouders aangedrongen op nader onderzoek 

ten aanzien van de volksgezondheid. Het College heeft ervoor gekozen om het kennisplatvorm een zogenaamde 

Q&A te laten maken, waarmee de GGD in staat zou moeten zijn om te komen tot een gedegen advies omtrent de 

gezondheidsrisico’s van het beoogde bedrijf voor de omgeving. De GGD heeft geconcludeerd dat de beoogde 

ontwikkeling aanvaardbaar is wanneer door initiatiefnemer geïnvesteerd wordt in een systeem van ionisatie. 

Kemper heeft aangegeven met deze voorwaarde in te kunnen stemmen.  

  

INSPRAAK 
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Ten aanzien van de risico’s en gevolgen van vogelgriep (AI) kan het volgende gezegd worden: 

 

Gesteld wordt dat bedrijven met uitloop een groter risico op vogelgriep hebben. Besef dat er bij een eventuele 

uitbraak van vogelgriep in Nederland, Duitsland (grensregio) en België (grensregio) direct een ophokplicht 

wordt ingesteld. Dan mogen er op geen enkel bedrijf kippen naar buiten.  

 

We kennen twee varianten vogelgriep. Hoog pathogeen (HP) en laag-pathogeen (LP).  

 

Bij een uitbraak van HPAI zal een beschermings- en toezichtsgebied met een straal van 10 kilometer worden 

gehanteerd. Binnen deze zone gelden voor de bedrijven beperkingen. Kijkend vanuit de locatie van slachterij 

Esbro liggen reeds meerdere pluimveehouderijen binnen een straal van 10 kilometer. Feit is dus dat er thans al 

risico’s (hoe groot of klein ook) bestaan voor de Esbro. Wetende dat bij alle gevallen van HPAI de laatste jaren de 

kippen volledig binnen werden gehouden en dat daar überhaupt geen vleeskuikenbedrijven bij zaten, is het de 

vraag in hoeverre het bedrijf van Kemper een risico zal vormen.   

 

Bij een uitbraak van LPAI zal een beschermings- en toezichtsgebied met een straal van 1 tot 3 kilometer 

gehanteerd worden. De grootte van de zone is afhankelijk van de pluimveedichtheid in het gebied. Het ministerie 
heeft aangegeven dat in deze regio geen sprake is van een pluimveedicht gebied en dat het daardoor 

aannemelijk is dat er bij een eventuele uitbraak op de locatie van Kemper een zone van 1 kilometer wordt 

ingesteld. Slachterij Esbro ligt op een afstand van circa 2,5 kilometer en zal daarom niet binnen deze zone liggen. 

Mocht er voor het ministerie toch een reden zijn om een grotere zone te hanteren, dan is de praktijk dat er voor 

bepaalde soort bedrijven (bv. slachterijen) gekeken zal worden of het bedrijf middels een corridor toch door 

kan.  

 

We weten inmiddels allemaal dat niet iedereen de beoogde ontwikkeling ziet zitten. Mogelijk wordt dit in de hand 

gewerkt door de soms onjuiste berichtgeving in de krant en op flyers die worden verspreid. Er wordt gevreesd 

voor ondermeer stankoverlast en een verslechtering van de luchtkwaliteit met gezondheidsklachten tot gevolg. 
Door de uitgebreide en zorgvuldige procedure die tot nog toe is gevolgd kan juist ten aanzien van deze aspecten 

geconcludeerd worden dat hier niet voor gevreesd hoeft te worden. We hopen dat mensen vertrouwen hebben in 

de instanties als GGD en Omgevingsdienst die één en ander positief beoordeeld hebben.  
 

Ons inziens staat nu niets meer in de weg om te komen tot een positief besluit op de aanvraag. Na een 

uitgebreide en zeer zorgvuldige procedure kan geconcludeerd worden dat er sprake van een goede ruimtelijke 

ordening, dat ten aanzien van milieu ruim wordt voldaan aan de geldende normen en dat negatieve effecten voor 

de volksgezondheid niet zijn te verwachten. We hopen dat u dit standpunt van Burgemeester en Wethouders 

onderschrijft en de verklaring van geen bedenkingen wilt afgeven voor de beoogde ontwikkeling.  

 

Mocht u voor de behandeling in de raad nog behoefte hebben aan aanvullende informatie, dan wil ik u 

uitnodigen om contact met ons op te nemen. Zeker zijn we bereid u nader te informeren.  

 

Ik dank u voor de aandacht 

 

 

Rob Aagten 

r.aagten@locisadviseurs.nl 

(06) 8357 1992 
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