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1. Inleiding 
 
Op 16 december 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het    
realiseren van een biologische pluimveehouderij (vleeskuikenbedrijf) aan de 
Broekhuizerstraat 2 in Wehl. De aanvraag is ingediend voor de activiteiten ‘Milieu’, 
‘Aanleggen’, ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ (nummer 
20160867). Daarnaast is een verzoek ingediend om het huidige bouwvlak aan de 
Broekhuizerstraat 2 in Wehl te wijzigen door middel van de wijzigingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan.  
 
1.1 Ter inzage legging. 
Op grond van artikel 3.10 Wabo hebben de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, de m.e.r. beoordeling en de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen van 8 februari 2018 tot en met 21 maart 2018 ter inzage gelegen. 
De documenten waren in te zien op het gemeentehuis van Doetinchem en digitaal bij het 
loket bouwen en wonen. Ook zijn de stukken gepubliceerd op  
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
In dezelfde periode heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – 2012 3e wijziging 
(Broekstraat 2 Wehl) ter inzage gelegen. 
 
Gedurende de periode van ter inzagelegging kon een ieder zienswijzen indienen bij 
burgemeester en wethouders van Doetinchem. 

 
Binnen deze periode zijn in totaal 63 zienswijzen ingediend. Daarvan was één pro forma 
zienswijze ingediend, de gronden zijn binnen de daartoe gestelde termijn aangevuld en 
deze zienswijze is ook in behandeling genomen.  
 
1.2 Nota van zienswijzen 
De Nota van zienswijzen is bedoeld voor degenen die een zienswijze hebben 
ingediend. Daarnaast is de Nota bedoeld voor degenen die in het project geïnteresseerd   
zijn. In deze Nota van zienswijzen zijn de ingekomen zienswijzen samengevat en van een 
reactie voorzien. Indien daartoe aanleiding is, is per zienswijze aangegeven of de  
zienswijze aanleiding geeft de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van  
geen bedenkingen aan te passen of niet. En ook of de zienswijze aanleiding geeft het  
ontwerpbestemmingsplan aan te passen of niet. 
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2. Zienswijzen 
 
2.1 Ontvangen zienswijzen 
In totaal zijn 66 zienswijzen ingediend. Alle zienswijzen, op één na, zijn schriftelijk 
ingediend. De gemeente Doetinchem heeft aangegeven dat 63 reacties binnen de 
daarvoor gestelde termijn zijn ontvangen en daarom inhoudelijk worden behandeld. 1 van 
de 63 zienswijzen is een pro forma zienswijze. De gronden zijn binnen de daartoe 
verstrekte termijn van twee weken aangevuld en alsnog in behandeling genomen. 3 
zienswijzen zijn niet binnen de zienswijzenperiode ingediend (1 te vroeg en 2 te laat), 
deze zienswijzen worden niet ontvankelijk verklaard.  
Hierna zijn de zienswijzen samengevat en voorzien van een reactie.  
Gelijkluidende zienswijzen die door verschillende personen zijn ingediend worden 
gecombineerd behandeld. 

 
2.2 Twee procedures, één Nota van zienswijzen 
Verschillende indieners hebben zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, de m.e.r. beoordeling en de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen en over het ontwerpbestemmingsplan naar voren gebracht. Hierbij 
is niet steeds scherp te onderscheiden welke onderdelen van de zienswijzen gaan over de 
ontwerp-omgevingsvergunning en welke over het ontwerpbestemmingsplan. Om deze 
reden en omwille van een consistente behandeling van de zienswijzen, zijn de zienswijzen 
over de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan gezamenlijk 
behandeld in één Nota van zienswijzen.  
 
De gezamenlijke behandeling van de zienswijzen in één Nota van zienswijzen brengt geen 
wijziging in de formele verantwoordelijkheid voor de reactie op de zienswijzen.  

 
2.3 Wet bescherming persoonsgegevens  
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is het verboden om persoonsgegevens 
herleidbaar te publiceren op het internet. We noemen daarom de naam en het adres van 
degene die een zienswijze heeft gegeven niet in de Nota van zienswijzen. De gegevens 
zijn in plaats daarvan in een aparte bijlage bij het besluit opgenomen. Die bijlage wordt 
niet op het internet gepubliceerd. Wij hebben degenen die zienswijzen hebben ingediend 
‘indieners’ genoemd en alle zienswijzen zijn genummerd. 
 
2.4 Hoe verder? 
De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
worden nu, inclusief de zienswijzen en de beantwoording daarvan, als geheel ter 
vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouder van Doetinchem 
(hierna: het college) en de gemeenteraad. Na instemming en afgifte van de definitieve 
verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning worden verleend. Tegen 
de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de 
rechtbank Gelderland. Daarnaast kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd 
aan de voorzieningenrechter. Dit kan als er sprake is van een spoedeisende situatie.  
Voor het vaststellingsbesluit voor de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied – 
2012 tot verkleining van het bouwvlak is gekozen om te wachten met de procedure, 
totdat er duidelijkheid is over de omgevingsvergunning.  
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3. Reactie op zienswijzen 
 
Zienswijze 1.   
Het pluimveebedrijf staat te dicht op de woonwijk De Huet. Er zijn genoeg andere plekken 
voor dit bedrijf. Gevreesd wordt voor overlast van fijnstof (voor mensen met COPD en voor 
kinderen), stankoverlast, verspreiding van ziektes zoals vogelgriep. Ook wordt gevreesd 
voor waardevermindering van de woning.  
 
Reactie  
Alternatieve locaties 
De keuze van de locatie was bepaald door verschillende functionele eisen en formele 
eisen. De locatie moest een bestaande veehouderijlocatie zijn, aangezien nieuwvestiging 
niet meer is toegestaan. Daarnaast moest er voldoende grond (>30 hectare) bij het bedrijf 
horen in verband met de benodigde uitloop voor de dieren en moet er voldoende 
milieuruimte zijn.  Verder woont initiatiefnemer in de Achterhoek en zijn wens was om in 
de Achterhoek te blijven. Niet elke geschikte locatie was te koop en niet elke te koop 
staande locatie was geschikt. De locatie aan de Broekhuizerstraat voldeed aan de 
voorwaarden. Andere geschikte locaties zijn niet gevonden.  
Los van het bovenstaande, moet het gemeentebestuur een besluit nemen op de aanvraag 

zoals is ingediend. Als een project op zichzelf aanvaardbaar is, kan het bestaan van 

alternatieven alleen dan tot het onthouden van medewerking nopen als op voorhand 

duidelijk is dat door verwezenlijking van de alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan 

worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren. In de zienswijzen zijn geen concrete 

alternatieven voorgesteld. Bovendien vindt het gemeentebestuur de locatie die nu is 

aangevraagd aanvaardbaar en geschikt. Het gemeentebestuur ziet dan ook geen reden 

om negatief te beslissen op de aanvraag.  

Overlast van fijnstof op gezondheid 
De “Handreiking veehouderij en volksgezondheid” van het Bestuurlijk Platform 
Omgevingsrecht (BPO) is op 3 maart 2016 vastgesteld. De vergunningaanvraag hoeft niet 
aan deze handreiking getoetst te worden, maar vanuit oogpunt van zorgvuldigheid is dit 
wel gedaan. Uit het stappenplan volgt of advies van de GGD wenselijk is, zodat dit 
betrokken kan worden bij de besluitvorming. Op 31 oktober 2017 heeft de GGD over de 
volksgezondheidsaspecten geadviseerd. Het advies van de GGD is positief, onder 
voorwaarde dat de voorgestelde maatregelen en technieken daadwerkelijk worden 
toegepast en gebruikt, waaronder een ionisatiesysteem (luchtzuiveringssysteem). De GGD 
verwacht dat de effecten voor de luchtwegen van omwonenden nauwelijks toenemen. 
Door het vrijwillig plaatsen van ionisatiemaatregelen die leiden tot een reductie van 
fijnstof van minimaal 27 % verwachten zij geen negatieve effecten op de gezondheid van 
de omwonenden ten opzichte van de bestaande situatie. Dit is te verklaren doordat de 
bijdrage van het bedrijf, zelfs zonder de te treffen ionisatiemaatregelen, op de 
achtergrondbelasting erg laag zijn.  
 
Op 29 april 2019 heeft de Omgevingsdienst Achterhoek (hierna: ODA) een advies over de 
activiteit milieu uitgebracht. In het advies staan allerlei noodzakelijk te nemen maatregelen en 
op te nemen voorschriften over het waarborgen van de volksgezondheid en het beperken van 
de milieubelasting. Zoals uit de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’ 
van de vergunning blijkt wordt op alle punten in de ‘worst-case’ ruimschoots aan de eisen voor 
fijnstof voldaan. In de ‘worst-case’ situatie is als uitgangspunt genomen dat in alle 13 stallen 
4.800 vleeskuikens worden gehouden. Dus in totaal 62.400 vleeskuikens. Ook is in deze 
berekening de reductie van de te treffen ionisatiemaatregelen niet meegenomen. In 
werkelijkheid zijn niet 13 stallen bezet, maar 11 met elk 4.800 vleeskuikens. De 2 overige stallen 
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zijn leeg, worden schoongemaakt en ontsmet. De woning van de indiener is niet in deze 
berekening opgenomen. Het gemeentebestuur heeft de berekening nogmaals uitgevoerd, 
waarbij deze woning ook als toetspunt is opgenomen. Uit de berekening blijkt dat de 

fijnstofbelasting op de woning van indiener op 18.01 microgram/m³ per jaar ligt en de 
overschrijdingsdagen op 6,38 dagen. De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen 
ruim beneden de norm van 40 microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim 
onder de advieswaarde die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 
microgram/m3. De waarden zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit is in artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet 
worden. Het rekenmodel ISL3a voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een 
achtergrondconcentratie opgenomen. Deze wordt o.a. vastgesteld via metingen door de 
Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie bedraagt 18.46 microgram/m3 en de bijdrage van 
het bedrijf 0,08. Uit de rekenresultaten blijkt dat bijdrage van het bedrijf aan de woning niet 
significant is.  
 
Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd dat de verandering 
van het bedrijf extra negatieve invloeden heeft op de in de woonwijk de Huet wonende 
kinderen en mensen met COPD. 
 
Geuroverlast 
In de vergunning is in de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’, de 
‘worst-case’ situatie berekend. De geurbelasting moet op basis van de Wet geurhinder en 
veehouderij worden berekend met het rekenprogramma V-stacks vergunningen. Dit 
rekenprogramma houdt rekening met de windrichting en ligging van emissiepunten en 
geurgevoelige objecten. Uit de ‘worst-case’ berekening met V-stacks vergunning blijkt dat 
ruimschoots aan de normen op de nabijgelegen geurgevoelige objecten wordt voldaan. 
De maximale toegestane geurbelasting op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom 
mag maximaal 3,0 odour units per kubieke meter lucht bedragen. De woning van indiener 
zienswijze is niet in de berekening opgenomen. De berekening is nogmaals uitgevoerd, 
waarbij deze woning als toetspunt is opgenomen. Uit de ‘worst-case’ berekening blijkt dat 
de geurbelasting op deze woning maximaal 0,5 odour units per kubieke meter lucht 
bedraagt. Feitelijk is deze dus nog lager. Er hoeft om die reden ook niet te worden 
gevreesd voor geuroverlast.  
 
De conclusie van de door de ODA uitgevoerde geurberekening is dat de ‘worst case’ 
situatie geen geuroverbelasting oplevert.  
 
Verspreiding van dierziektes 
Het is vaste rechtspraak dat de bestrijding van besmettelijke dierziektes primair regeling 
vindt in andere wetgeving, zoals de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten en de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Een omgevingsvergunning kan daarom alleen 
een aanvullend karakter hebben.  
 
Over de mogelijke verspreiding van dierziekten naar andere veehouderijen is advies 
gevraagd bij de verantwoordelijke instanties. Dit zijn het ministerie van EZ (Landbouw) en 
de NVWA (Voedsel en Warenautoriteit). De NVWA is verantwoordelijk voor toezicht en 
handhaving van onder andere de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Uit diverse 
gesprekken met de NVWA blijkt dat er een verwaarloosbaar risico is dat de omliggende 
pluimveebedrijven hinder of risico ondervinden bij de vestiging van KemperKip. 
 
De belangrijkste zoönosen in relatie tot de pluimveehouderij en ziekten zijn in de 
ruimtelijke onderbouwing uitgebreid beschreven. Binnen de inrichting zijn de bepalingen 
ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing. 
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Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden voorkomen, 
dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van 
bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten 
van veetransportwagens. 
 
In de vergunning zijn in hoofdstuk 6.2 van de voorschriften milieu van de bijlage ‘advies 
besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’ maatregelen opgenomen ten einde 
zoönosen te weren om ziektedruk en uitbraak van ziekten te voorkomen. Er is geen 
enkele aanleiding om te oordelen dat het initiatief ontoelaatbare gezondheidsrisico’s voor 
de omgeving zal geven. 
 
Waardevermindering van de woning 
Er is sprake van een vestiging van een pluimveehouderij. Hierdoor verandert de situatie 

weliswaar, maar naar mening van het gemeentebestuur wordt de situatie niet in zodanige 

mate verslechterd dat alleen al daarom van het project afgezien zou moeten worden. De 

locatie had een agrarische bestemming en de bestemming blijft agrarisch. Er is dus sprake 

van een wijziging in de situatie, maar in planologisch juridische zin is de wijziging beperkt. 

Wij zijn dan ook van mening dat er geen grond bestaat voor de verwachting dat de 

waardedaling zodanig zal zijn dat wij bij de afweging van belangen hieraan een groter 

gewicht moeten toekennen dan aan de belangen die met de vestiging van KemperKip zijn 

gemoeid.  

Als ondanks het bovenstaande, eigenaren een waardevermindering van hun woning 

verwachten wegens een verslechtering van het woongenot, kunnen zij op grond van 

artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bij het college een verzoek om 

vergoeding tot planschade indienen. Dit artikel dient voor situaties waarin een besluit kan 

leiden tot schade voor derden. Dit wordt in een afzonderlijke procedure beoordeeld. 

Conclusie: 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 2.  
Fijnstof verhoogt de kans op longaandoeningen, in het bijzonder voor omwonenden die 
binnen een straal van 1 tot 1,5 kilometer wonen van een intensieve pluimveehouderij. 
Filtreren van het fijnstof vermindert het grote gezondheidsrisico voor omwonenden niet, 
omdat de kippen buiten lopen. Uit een onderzoek van de RIVM is gebleken dat de 
pluimveesector vele malen meer fijnstof uitstoot dan dat bij koeien of varkens gebeurt. 
De omgeving zal last ondervinden van de geuroverlast, ondanks de beoogde maatregelen 
die het bedrijf zal moeten nemen. 
De GGD heeft onvoldoende de meest recente onderzoeken, alsmede de zorg vanuit de 
bewoners, meegenomen in haar overwegingen. 
 
Reactie  
Fijnstof verhoogt de kans op longaandoeningen 
Op 22 oktober 2018 is onderzoek verschenen in het kader van het onderzoeksprogramma 
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden ((VGO III), hieruit kunnen nog geen definitieve 
conclusies getrokken worden. Er kan echter wel geconcludeerd worden aan de hand van 
de onderzoeksresultaten vanuit VGO III dat de situatie ten aanzien van pluimveehouderij 
gunstiger is dan in de voorgaande onderzoeken. Geconcludeerd wordt namelijk dat de 
eerder gevonden associatie tussen wonen in de buurt van een pluimveehouderij en een 
verhoogd risico op longontsteking in de onderzoeksperiode na 2014 niet zichtbaar is. In de 
periode 2007-2014 was deze wel zichtbaar, hoewel relatief beperkt en per jaar 
verschillend. Om vast te stellen of het ontbreken van de associatie in de afgelopen jaren 
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een trendbreuk is, moet nog vervolgonderzoek plaatsvinden. De gegevens over 2017 en 
2018 moeten worden geanalyseerd en er moeten analyses worden uitgevoerd in andere 
gebieden. De onderzoeken zijn nu uitgevoerd in een deel van Noord-Brabant en het 
noorden van Limburg. Dit is een gebied met een relatief hoge veedichtheid en hoge 
achtergrondconcentratie fijnstof.  
 
Ook is geconstateerd dat er minder astma en neusallergie voorkomt en dat er minder 
mensen wonen met COPD. Maar de mensen met COPD die in de directe nabijheid van veel 
veehouderijen wonen hebben wel grotere kans op ernstige klachten en gebruiken meer 
medicijnen. De onderzoeken geven echter ook aan dat het niet zonder meer mogelijk is de 
resultaten te generaliseren voor het hele land. Dit omdat elk gebied zijn bijzondere 
kenmerken heeft en te maken heeft met verschillende uitgangspunten (zoals de 
veedichtheid en de achtergrondconcentratie fijnstof).  
 
Zoals uit de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’ van de 
vergunning blijkt, wordt op alle punten in de ‘worst-case’ situatie ruimschoots aan de 
eisen voor fijnstof voldaan. De woning van indiener zienswijze is niet in deze berekening 
opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals uitgevoerd, waarbij deze woning ook 
als toetspunt is opgenomen. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de 

woning van indiener zienswijze op 18.03 microgram/m³ per jaar ligt en de 
overschrijdingsdagen op 6,38 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 
microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m3. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 
bedraagt 17,94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,10. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indieners van de zienswijze niet 
significant is. 
 
Geuroverlast 
In de vergunning is in de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’, de 
‘worst-case’ situatie berekend. De geurbelasting moet op basis van de Wet geurhinder en 
veehouderij worden berekend met het rekenprogramma V-stacks vergunningen. Dit 
rekenprogramma houdt rekening met de windrichting en ligging van emissiepunten en 
geurgevoelige objecten . Uit de ‘worst-case’ berekening met V-stacks vergunning blijkt dat 
ruimschoots aan de normen op de nabijgelegen geurgevoelige objecten wordt voldaan. 
De maximale toegestane geurbelasting op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom 
mag maximaal 3,0 odour units per kubieke meter lucht bedragen. De woning van indiener 
zienswijze is niet in de berekening opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals 
uitgevoerd, waarbij deze woning als toetspunt is opgenomen. Uit de ‘worst-case’ 
berekening blijkt dat de geurbelasting op deze woning maximaal 0,6 odour units per 
kubieke meter lucht bedraagt. Feitelijk is deze dus nog lager. Er hoeft om die reden ook 
niet te worden gevreesd voor geuroverlast. 
 
De GGD heeft onvoldoende de meest recente onderzoeken, alsmede de zorg vanuit de 
omgeving, meegenomen in haar overwegingen. 
De GGD ziet het als haar taak om de gezondheid van burgers te beschermen door de 
gemeente te adviseren op het gebied van milieu en gezondheid. Adviezen van de GGD op 
het gebied van de fysieke leefomgeving hebben hun grootste waarde als dit 
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in een zo vroeg mogelijk stadium van een proces kan plaatsvinden. De gemeente 
Doetinchem heeft de GGD al vanaf het begin van het initiatief om advies gevraagd. Het 
GGD advies van 24 juni 2016 is bij de beoordeling voor de aanvraag betrokken. De GGD 
geeft in dat advies aan dat zij op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten 
verwacht dat, vanwege de afstand op de kern Doetinchem / De Huet weinig negatieve 
gezondheidseffecten te verwachten zijn. Omdat er vanuit de bevolking in de omliggende 
woonwijken vragen bleven rijzen over de mogelijke effecten van KemperKip op de 
volksgezondheid, heeft het college op 11 juli 2017 besloten tot een nadere analyse. In de 
eerste plaats is het aanbod van het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid 
aangenomen om recente ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten te duiden voor 
gemeentebestuur en inwoners specifiek gericht op het initiatief van KemperKip. 
 
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. 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 een nieuw advies op basis van de laatste 
inzichten aangeleverd op 31 oktober 2017 over de volksgezondheidsaspecten in relatie tot 
de vestiging van KemperKip aan de Broekhuizerstraat.  
 
Het GGD-advies over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van het plan is 
positief, onder voorwaarde dat de 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 al 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. Om zekerheid te krijgen wordt 
als voorwaarde bij de verklaring van geen bedenkingen opgenomen dat de voorgestelde 
maatregelen en technieken, waaronder het ionisatiesysteem, worden toegepast en 
gebruikt. Dit moet leiden tot een reductie van fijnstof van minimaal 27%. 
 
Het gemeentebestuur ziet geen aanleiding om aan te nemen dat deze advisering niet juist 
is. Het gemeentebestuur merkt daarbij op dat er sprake is van een zeer uitgebreid traject 
van informeren en adviseren over gezondheidsaspecten, waarbij geen van de indieners 
van de zienswijzen een deskundig tegenadvies heeft overlegd. De stelling van de indiener 
is onjuist en niet onderbouwd. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 3. 
De indiener zal last ondervinden van fijnstof, met name voor gezinsleden met astma. 
Indiener vreest stankoverlast en heeft de vraag gesteld wat er gaat gebeuren met het 
mestoverschot. 
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Reactie 
Zie reactie op de eerste twee punten van zienswijze 1 en 2 voor wat betreft het algemene 
verweer. Voor deze locatie is zowel de fijn stof belasting en geurbelasting ook berekend. 
Zie hieronder per thema de resultaten: 
 
Rekenresultaten fijnstof 
Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van zienswijze indiener ligt 
op 18.00 microgram per m3 en de overschrijdingsdagen op 6,28 dagen.  
De fijnstofbelasting en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 
40 microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Met overschrijdingsdagen wordt bedoeld 
dat de concentratie fijn stof maximaal 35 dagen per kalenderjaar hoger zijn dan deze 
waarde.  
De fijnstofbelasting ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m3. De waarden zijn 
berekend met het rekenmodel ISL3a (versie 2017). In de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit is in artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het 
rekenmodel ISL3a voldoet aan deze methode. In ISL3a is een achtergrondconcentratie 
opgenomen. Deze wordt onder andere vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De 
achtergrondconcentratie bedraagt 17,94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf is 
daarom 0,06 microgram/m3. Uit de rekenresultaten blijkt dat de bijdrage van het bedrijf 
ter plaatse van de woning van zienswijze indiener niet in betekende mate is. Hieruit kan 
ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd dat de verandering van het 
bedrijf extra negatieve invloeden heeft op de gezinsleden met astma. 

 
Rekenresultaten geur 
Uit de ‘worse case’ berekening blijkt dat de geurbelasting op deze woning maximaal 0,4 
odour units per kubieke meter lucht bedraagt. Feitelijk is deze dus nog lager. Er hoeft om 
die reden ook niet te worden gevreesd voor geuroverlast. 
 
Wat gaat er gebeuren met het mestoverschot? 
Binnen de veehouderij komt mest vrij bij het houden van dieren. Alle mest die in de stallen 
terecht komt wordt afgevoerd van het bedrijf. Nadat de dieren uit een stal zijn afgeleverd, 
wordt de mest met een minishovel uit de stal gehaald en in een container gedeponeerd. 
Als de container vol is, wordt de mest direct afgevoerd naar biologische akkerbouwers. Als 
de container niet vol is, dan zal deze (afgedekt) in de loods worden geplaatst en worden 
bijgevuld met mest uit de volgende stal. Er is geen sprake van overschot van biologische 
mest. Voor wat betreft de mestproductie en de mestafzet is de Meststoffenwet van 
toepassing. In deze wet worden regels gesteld ten aanzien van de verwijdering uit stallen, 
de opslag, de verwerking en het uitrijden van mest.  
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 4.  
De indiener geeft aan dat hij een auto-immuun ziekte heeft en dat hij bang is dat zijn 
gezondheid achteruit gaat door de komst van KemperKip. Hij maakt zich ernstige zorgen 
over de gezondheidssituatie rondom woonwijk De Huet, omdat de GGD en andere 
professionals geen garantie kunnen afgeven. De gemeente Doetinchem moet 
verantwoordelijkheid nemen om zijn gezin in een gezonde leefomgeving te laten wonen. 
De locatie is niet geschikt voor de activiteiten van KemperKip. 
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Reactie 
Gezondheidssituatie rondom de woonwijk De Huet 
Zie reactie op de eerste twee punten (fijnstofoverlast) van zienswijze 1 en 2 voor wat 
betreft het algemene verweer. Voor deze locatie is de fijn stof belasting ook berekend. Zie 
hieronder het resultaat. 
Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van zienswijze indiener op 

17,99 microgram per m³ ligt en de overschrijdingsdagen op 6,28 dagen.  
De fijnstofbelasting en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 

40 microgram/m³ en 35 overschrijdingsdagen. Met overschrijdingsdagen wordt bedoeld 
dat de concentratie fijn stof maximaal 35 dagen per kalenderjaar hoger zijn dan deze 
waarde 
De fijnstofbelasting ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m³. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a (versie 2017). In de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit is in artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het 
rekenmodel ISL3a voldoet aan deze methode. In ISL3a is een achtergrondconcentratie 
opgenomen. Deze wordt onder andere vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De 

achtergrondconcentratie bedraagt 17,94 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf is 

daarom 0,06 microgram/m³. Uit de rekenresultaten blijkt dat de bijdrage van het bedrijf 
ter plaatse van de woning van zienswijze indiener niet in betekende mate is. Hieruit kan 
ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd dat de verandering van het 
bedrijf extra negatieve invloeden heeft op de gezondheidssituatie rondom de woonwijk 
De Huet. 
 
Gemeente Doetinchem is verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving 
Het gemeentebestuur neemt zeker de verantwoordelijkheid hierin. Zoals hiervoor is 
aangegeven zijn de gevolgen van onder andere de fijnstofbelasting voor de leefomgeving 
beoordeeld. Hieruit blijkt dat de toename door de bijdrage van het bedrijf minimaal is en 
de totale belasting voldoet aan de advieswaarde van de WHO. Daarnaast is de 
geurbelasting berekend om een uitspraak te kunnen doen over een goed woon-en 
leefklimaat. Uit de ‘worst-case’ berekening met V-stacks vergunning blijkt dat ruimschoots 
aan de normen op de nabijgelegen geurgevoelige objecten wordt voldaan. De maximale 
toegestane geurbelasting op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom mag maximaal 
3,0 odour units per kubieke meter lucht bedragen. De woning van indiener is niet in de 
berekening opgenomen. De berekening is nogmaals uitgevoerd, waarbij deze woning als 
toetspunt is opgenomen. Uit de ‘worst-case’ berekening blijkt dat de geurbelasting op 
deze woning maximaal 0,4 odour units per kubieke meter lucht bedraagt. Feitelijk is deze 
dus nog lager. Er hoeft om die reden ook niet te worden gevreesd voor geuroverlast. Er 
hoeft dus niet te worden gevreesd voor een ongezonde leefomgeving. 
 
De aanvraag van KemperKip is getoetst aan de milieuvoorschriften en er is uitgebreide 
advisering gevraagd over de gezondheidsaspecten. Er is geconcludeerd dat de aanvraag 
voldoet aan de milieueisen en dat er geen onaanvaardbare gezondheidsrisico`s ontstaan.  
 
Voor de keuze van de locatie wordt verwezen naar punt 1 van zienswijze 1. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 5.  
De indiener is bang voor de gevolgen van het vestigen van KemperKip. Hij is bang voor de 
gezondheid van zijn kind. Hij vreest ook voor de waardevermindering van zijn woning. 
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Reactie 
Zie reactie op de eerste twee punten (fijnstofoverlast) van zienswijze 1 en 2  voor wat 
betreft het algemene verweer. Voor deze locatie is de fijn stof belasting ook berekend. Zie 
hieronder het resultaat. 
Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van zienswijze indiener op 
17,90 microgram per m3 ligt en de overschrijdingsdagen op 6,34 dagen.  
De fijnstofbelasting en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 
40 microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Met overschrijdingsdagen wordt bedoeld 
dat de concentratie fijn stof maximaal 35 dagen per kalenderjaar hoger zijn dan deze 
waarde 
De fijnstofbelasting ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m3. De waarden zijn 
berekend met het rekenmodel ISL3a (versie 2017). In de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit is in artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het 
rekenmodel ISL3a voldoet aan deze methode. In ISL3a is een achtergrondconcentratie 
opgenomen. Deze wordt onder andere vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De 
achtergrondconcentratie bedraagt 17,83 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf is 
daarom 0,06 microgram/m3. Uit de rekenresultaten blijkt dat de bijdrage van het bedrijf 
ter plaatse van de woning van zienswijze indiener niet in betekende mate is. Hieruit kan 
ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd dat de verandering van het 
bedrijf extra negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van zijn kind. 
 
Voor de Risico`s voor volksgezondheid zie ook reactie op zienswijze 1, 2 en 4. 
Voor de waardevermindering zie reactie op zienswijze 1. 
 
Conclusie: 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 6.  
De indiener is van mening dat de komst van KemperKip schadelijk kan zijn voor de 
volksgezondheid.  
 
Reactie 
Zie reactie op de eerste twee punten (fijnstofoverlast) van zienswijze 1 en 2  voor wat 
betreft het algemene verweer. Voor deze locatie is de fijn stof belasting ook berekend. Zie 
hieronder het resultaat. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van 

zienswijze indiener op 18.00 microgram per m³ ligt en de overschrijdingsdagen op 6,38 
dagen. De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm 

van 40 microgram/m³ en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de 
advieswaarde die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 

microgram/m³. De waarden zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit is in artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet 
worden. Het rekenmodel ISL3a voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een 
achtergrondconcentratie opgenomen. Deze wordt o.a. vastgesteld via metingen door de 

Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie bedraagt 18.00 microgram/m³ en de bijdrage 
van het bedrijf 0,07. Uit de rekenresultaten blijkt dat de bijdrage van het bedrijf op de 
woning van indiener niet significant is. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet 
hoeft te worden gevreesd dat de verandering van het bedrijf extra negatieve gevolgen 
heeft voor de gezondheid van de bewoners. 
Zie reactie op ook zienswijze 1,2 en 4. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 7.  
Er is niet genoeg onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico`s voor mensen met 
longaandoeningen en voor kinderen. Indiener is van mening, dat De Huet een kinderrijke 
buurt is en dat onderzoek moet plaatsvinden. Daarnaast heeft de indiener een 
kinderboerderij die in de vuurlinie staat en de kans op vogelgriep of andere besmettelijke 
ziekten is groot. 
 
Reactie 
Er zijn niet veel onderzoeken gedaan naar de gezondheidsrisico`s voor mensen met 
longaandoeningen en kinderen 
Uit de advisering van de GGD en de beantwoording van het Kennisplatform Veehouderij 
en Humane Gezondheid blijkt dat er geen onderzoeken zijn die specifiek ingaan op de 
gezondheidsrisico`s voor mensen met longaandoeningen en kinderen. De besluitvorming is 
gebaseerd op de meest recente GGD-advisering, die vervolgens is gebaseerd op de meest 
recente en huidige beschikbare wetenschappelijke inzichten. Om herhaling te voorkomen 
wordt verwezen naar de reactie op zienswijze 1 en 4. 
 
Er is ook geen reden om nader onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s voor 
mensen met longaandoeningen en kinderen in De Huet, omdat de fijnstofbelasting op de 
woningen in De Huet niet significant is. Zoals uit de bijlage ‘advies besluit 
omgevingsvergunning activiteit Milieu’ van de vergunning blijkt wordt op alle punten in 
de ‘worst-case’ situatie ruimschoots aan de eisen voor fijnstof voldaan. De woning van 
indiener zienswijze is niet in deze berekening opgenomen. Wij hebben de berekening 
nogmaals uitgevoerd, waarbij deze woning ook als toetspunt is opgenomen. Uit de 
berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener zienswijze op 17,90 

microgram/m³ per jaar ligt en de overschrijdingsdagen op 6,34 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 

microgram/m³ en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m³. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 

bedraagt 17,90 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,07. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indiener niet significant is.  
 
De kans op besmettelijke ziekten (vogelgriep) is groot. 
Het is vaste rechtspraak dat de bestrijding van besmettelijke dierziektes primair regeling 
vindt in andere wetgeving, zoals de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten en de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Een omgevingsvergunning kan daarom alleen 
een aanvullend karakter hebben.  
 
De belangrijkste zoönosen in relatie tot de pluimveehouderij en ziekten zijn in de 
ruimtelijke onderbouwing uitgebreid beschreven. Binnen de inrichting zijn de bepalingen 
ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing. 
Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden voorkomen, 
dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van 
bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten 
van veetransportwagens. 
 
Binnen de inrichting gelden strikte hygiënemaatregelen. Noodzakelijke bezoekers moeten 
door een hygiënesluis en moeten bedrijfskleding dragen. Na het verlaten van de stal 
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worden wederom de hygiënemaatregelen genomen. Voor elke stal en uitloop is aparte 
bedrijfskleding aanwezig. Andere bezoekers komen nooit in contact met de dieren. 
 
In de vergunning zijn maatregelen in voorschriften opgenomen ten einde zoönosen te 
weren om ziektedruk en uitbraak van ziekten te voorkomen. Er is geen enkele aanleiding 
om te oordelen dat het initiatief ontoelaatbare gezondheidsrisico’s voor de omgeving zal 
geven. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 8.  
De indiener is van mening dat de locatie van KemperKip (te dicht bij een woonwijk) veel 
overlast gaat veroorzaken. Zijn vriendin heeft longproblemen en door de hoeveelheid 
fijnstof die KemperKip zal uitstoten, zal de gezondheid van zijn vriendin achteruit gaan. 
 
Reactie 
Onnodig veel overlast door fijnstof, waardoor gezondheid van vriendin achteruit gaat 
Zie reactie op de eerste twee punten (fijnstofoverlast) van zienswijze 1 en 2 voor wat 
betreft het algemene verweer. Voor deze locatie is de fijn stof belasting ook berekend. Zie 
hieronder het resultaat. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van 

indiener ligt op 18.02 microgram/m³ per jaar en de overschrijdingsdagen op 6,28 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 

microgram/m³ en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m³. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 

bedraagt 17.94 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,08. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indiener niet significant is. Hieruit kan 
ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd dat de verandering van het 
bedrijf extra negatieve invloeden heeft op de gezondheid van zijn vriendin. 
 
Geuroverlast 
In de vergunning is in de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’, de 
‘worst-case’ situatie berekend. De geurbelasting moet op basis van de Wet geurhinder en 
veehouderij worden berekend met het rekenprogramma V-stacks vergunningen. Dit 
rekenprogramma houd rekening met de windrichting en ligging van emissiepunten en 
geurgevoelige objecten . Uit de ‘worst-case’ berekening met V-stacks vergunning blijkt dat 
ruimschoots aan de normen op de nabijgelegen geurgevoelige objecten wordt voldaan. 
De maximale toegestane geurbelasting op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom 
mag maximaal 3,0 odour units per kubieke meter lucht bedragen. De woning van indiener 
zienswijze is niet in de berekening opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals 
uitgevoerd, waarbij deze woning als toetspunt is opgenomen. Uit de ‘worst-case’ 
berekening blijkt dat de geurbelasting op deze woning maximaal 0,5 odour units per 
kubieke meter lucht bedraagt. Feitelijk is deze dus nog lager. Er hoeft om die reden ook 
niet te worden gevreesd voor geuroverlast. 
Zie ook reactie op zienswijze 1, 2 en 4. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 9.  
De indiener is bang voor de ernstige gezondheidsrisico`s die op lange termijn kunnen 
optreden door de uitstoot van fijnstof en mest voor de omgeving. Ze wil eerst een 
deskundig, onafhankelijk onderzoek. 
 
Reactie 
Verzoek om deskundig en onafhankelijk onderzoek 
De gemeente Doetinchem heeft de GGD Noord- en Oost Gelderland om een advies 
gevraagd. De GGD ziet het als haar taak om de gezondheid van burgers te beschermen 
door de gemeente onafhankelijk te adviseren op het gebied van milieu en gezondheid.  
De GGD heeft bij haar advies de uitkomsten van de Q&A (vragen en antwoorden) van het 
Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid betrokken. Zie hiervoor ook onze 
reactie op zienswijze 2. 
 
De GGD verwacht dat de effecten voor de luchtwegen en gezondheid, gelet op de geringe 
geur- en fijnstofbelasting, op de nabijgelegen woningen nauwelijks zullen toenemen. 
Gelet op de zorgen uit de buurt heeft zij voorgesteld (ondanks dat er geen noodzaak was) 
om ionisatiemaatregelen toe te passen als extra maatregel. Kemperkip heeft hier 
vervolgens mee ingestemd, om aan de zorg van omwonenden tegemoet te komen. De 
GGD verwacht om die reden geen negatieve effecten op de gezondheid van omwonenden 
ten opzichte van de bestaande situatie. De GGD opereert onafhankelijk van de gemeente. 
Het staat de indieners van de zienswijzen vrij om zelf met een deskundig tegenonderzoek 
te komen. Zo’n onderzoek is echter niet ingediend. De stelling van indiener zienswijze dat 
er geen deskundig en onafhankelijk advies heeft plaatsgevonden is onjuist en niet 
onderbouwd.  
 
Uitstoot van fijnstof en mest 
Zoals uit de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’ van de 
vergunning blijkt, wordt op alle punten in de ‘worst-case’ situatie ruimschoots aan de 
eisen voor fijnstof voldaan. De woning van indiener zienswijze is niet in deze berekening 
opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals uitgevoerd, waarbij deze woning ook 
als toetspunt is opgenomen. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de 

woning van indiener zienswijze op 18.00 microgram/m³ per jaar ligt en de 
overschrijdingsdagen op 6,28 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 
microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m³. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 

bedraagt 17.94 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,06. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indieners van de zienswijze nagenoeg 
verwaarloosbaar is. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden 
gevreesd dat de verandering van het bedrijf zorgt voor ernstige gezondheidsrisico’s. 
Zie ook reactie op zienswijze 1,2 en 4. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 10. 
De indiener heeft de volgende vragen gesteld: 

1. wat gaat de aanvrager doen met het bedrijf als het niet open gaat? 
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2. gaat de gemeente Doetinchem, als het bedrijf de certificering niet krijgt, een 

gedoogbeleid invoeren voor de aanvrager, bijvoorbeeld vier bedrijfsvergunningen 
of een ander type regulier bedrijf? Initiatiefnemer gaat een certificaat van Skal 
nooit krijgen. 
 

3. initiatiefnemer voldoet niet aan de voorwaarde van toegankelijkheid. “Het gebied 
waarin het initiatief plaatsvindt zal zoveel mogelijk toegankelijk moeten worden 
gesteld voor recreanten. Alleen als het echt niet mogelijk is vanwege verspreiding 
van dierziektes of bedrijfsvoering kan hiervan afgeweken worden”.  

 
Reactie 
1. Het is aan de aanvrager om te beslissen wat hij met zijn bedrijf doet. Zolang hij binnen 
de regels zoals die in de omgevingsvergunning en in het bestemmingsplan zijn 
opgenomen blijft. Het is niet aan het gemeentebestuur om hier een antwoord op te 
geven.  
2. Het gemeentebestuur kan deze stelling niet onderschrijven. Op 21 april 2015 heeft het 
college besloten om in principe en onder voorwaarden mee te werken aan de 
ontwikkeling van KemperKip. Het college gaat niet een gedoogbeleid toepassen als 
Kemperkip niet aan de voorwaarden voldoet, zoals genoemd in het besluit van 21 april 
2015. Daarnaast heeft Kemperkip op 23 februari 2018 een bericht gekregen van Skal bio 
controle waarin wordt aangegeven dat Skal geen redenen ziet om de certificering te 
weigeren en dat 13 stallen van 4.800 vleeskuikens per stal, verdeeld over 5 gescheiden 
bedrijven, acceptabel is. Voor deze brief wordt verwezen naar bijlage 4 bij deze Nota van 
zienswijzen. De initiatiefnemer heeft daarmee in voldoende mate onderbouwd dat tot 
Skal-certificering kan worden gekomen. Daarnaast wordt in de vergunningverlening 
vastgelegd dat het bedrijf niet in werking mag zijn zonder certificaat. 
 
3. Het gemeentebestuur deelt deze veronderstelling niet. Het terrein blijft toegankelijk 
onder voorwaarden, zoals al aangegeven bij de aanvraag en bij de behandeling in de 
raadsvergadering. Het terrein zal overdag toegankelijk zijn voor wandelaars. Om daar wel 
zicht op te houden, moeten mensen zich vooraf melden. Daarnaast kunnen de twee 
zichtstallen worden betreden, echter enkel samen met de bedrijfsleider. `s Avonds en ’s 
nachts is het terrein afgesloten.  
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 11.  
De indiener maakt bezwaar tegen de komst van een megabedrijf. Hij is van mening dat 
nog onduidelijk is wat de gezondheidsrisico`s zullen zijn, met name voor de bewoners van 
De Huet, die binnen een straal van 1 tot 2 km van het bedrijf wonen. Men heeft geen 
garanties gegeven. 
 
Reactie 
Er is hier geen sprake van een megabedrijf. Volgens onderzoeksinstituur Alterra is sprake 
van een megabedrijf vanaf 220.000 vleeskuikens. Op dit bedrijf zullen maximaal 52.800 
vleeskuikens aanwezig zijn, namelijk maximaal 11 stallen zullen bezet zijn met elk 
maximaal 4.800 vleeskuikens, terwijl steeds 2 stallen leeg staan. De gemeente Doetinchem 
heeft de GGD Noord- en Oost Gelderland om een advies gevraagd. De GGD ziet het als 
haar taak om de gezondheid van burgers te beschermen door de gemeente onafhankelijk 
te adviseren op het gebied van milieu en gezondheid. De GGD heeft bij haar advies de 
uitkomsten van de Q&A (vragen en antwoorden) van het Kennisplatform Veehouderij en 
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Humane Gezondheid betrokken. Zie hiervoor ook onze reactie op zienswijze 2. De GGD 
verwacht dat de effecten voor de luchtwegen en gezondheid, gelet op de geringe geur- 
en fijnstofbelasting, op de nabijgelegen woningen nauwelijks zullen toenemen. Gelet op 
de zorgen uit de buurt heeft zij voorgesteld (ondanks dat er geen noodzaak was) om 
ionisatiemaatregelen toe te passen als extra maatregel. Kemperkip heeft hier vervolgens 
mee ingestemd, om aan de zorg van omwonenden tegemoet te komen. De GGD verwacht 
om die reden geen negatieve effecten op de gezondheid van omwonenden ten opzichte 
van de bestaande situatie. De stelling van indiener zienswijze dat onduidelijk is wat de 
gezondheidsrisico’s zijn, is onjuist en niet onderbouwd. 
Zie reactie op zienswijze 1, 2 en 4.  
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 12.  
De gemeente heeft duidelijk aangegeven dat, als er risico`s voor de gezondheid van 
omwonenden zijn, geen medewerking zal worden verleend. In de rapportages is duidelijk 
naar voren gekomen dat voor COPD en longpatiënten een grotere kans bestaat op 
verergering van hun klachten.  
Verder heeft de indiener in een later stadium een kopie van zienswijze 17 gestuurd. 
 
Reactie 
Zie reactie op de eerste twee punten (fijnstofoverlast) van zienswijze 1 en 2 voor wat 
betreft het algemene verweer. Voor deze locatie is de fijn stof belasting ook berekend. Zie 
hieronder het resultaat. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van 

indiener zienswijze ligt op 17.98 microgram/m³ per jaar en de overschrijdingsdagen op 
6,28 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 
microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m³. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 

bedraagt 17.94 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,05. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indieners van de zienswijze niet 
significant is. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd 
dat de verandering van het bedrijf de klachten verergeren voor COPD- en longpatiënten.  
Zie reactie op zienswijze 1, 2, 4 en 17. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 13.  
De indiener is bang voor de ernstige gezondheidsrisico`s die op lange termijn kunnen 
optreden door de uitstoot van fijnstof en mest voor de omgeving. Hij wil eerst een 
deskundig, onafhankelijk onderzoek.  
 
Reactie 
Zie reactie op zienswijze 1, 2, 4 en 9. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 14. 
De indieners van zienswijze 14 en 15 zijn partners. Mevrouw is chronisch ziek en woont 
binnen een straal van een kilometer. Ze is van mening dat de vestiging van Kemperkip het 
risico op longontsteking en de allergieën gaat vergroten, wat automatisch zorgt voor 
hogere ziektekosten en minder leefplezier door stankoverlast. Daarnaast zorgt de 
vestiging van Kemperkip voor een waardevermindering van haar huis.  
 
Reactie 
Zie reactie op zienswijze 1, 2, 4 en 9. 
Zie reactie op de eerste twee punten (fijnstofoverlast) van zienswijze 1 en 2  voor wat 
betreft het algemene verweer. Voor deze locatie is de fijn stof belasting ook berekend. Zie 
hieronder het resultaat. 
Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener zienswijze ligt 

op 18.02 microgram/m³ per jaar en de overschrijdingsdagen op 6,38 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 

microgram/m³ en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m³. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 

bedraagt 17.94 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,08. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indiener niet significant is. Hieruit kan 
ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd dat de verandering van het 
bedrijf extra negatieve invloeden heeft op de gezondheid van chronisch zieke mensen.  
 
Geuroverlast 
In de vergunning is in de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’, de 
‘worse case’ situatie berekend. De geurbelasting moet op basis van de Wet geurhinder en 
veehouderij worden berekend met het rekenprogramma V-stacks vergunningen. Dit 
rekenprogramma houd rekening met de windrichting en ligging van emissiepunten en 
geurgevoelige objecten n. Uit de ‘worse case’ berekening met V-stacks vergunning blijkt 
dat ruimschoots aan de normen op de nabijgelegen geurgevoelige objecten wordt 
voldaan. De maximale toegestane geurbelasting op geurgevoelige objecten in de 
bebouwde kom mag maximaal 3,0 odour units per kubieke meter lucht bedragen. De 
woning van zienswijze indieners is niet in de berekening opgenomen. Wij hebben de 
berekening nogmaals uitgevoerd, waarbij deze woning als toetspunt is opgenomen. Uit de 
‘worse case’ berekening blijkt dat de geurbelasting op deze woning maximaal 0,5 odour 
units per kubieke meter lucht bedraagt. Feitelijk is deze dus nog lager. Er hoeft om die 
reden ook niet te worden gevreesd voor geuroverlast. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 15. 
De indiener is bang voor de stankoverlast, waardevermindering van de woning en de 
verhoogde gezondheidsrisico’s voor zijn chronisch zieke partner. Indiener is ook bang voor 
de gezondheid van kinderen. Er zijn twee basisscholen binnen een straal van 1,5 km van 
Kemperkip. 
 
Reactie 
Zie reactie op zienswijze 1, 2, 4, 9 en 15. 
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Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 16.  
De indiener is van mening dat de komst van Kemperkip ten koste gaat van hun 
gezondheid door de uitstoot van fijnstof. 
 
Reactie 
Zie reactie op de eerste twee punten (fijnstofoverlast) van zienswijze 1 en 2  voor wat 
betreft het algemene verweer. Voor deze locatie is de fijn stof belasting ook berekend. Zie 
hieronder het resultaat. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van 

indiener zienswijze ligt op 17,91 microgram/m³ per jaar ligt en de overschrijdingsdagen op 
6,34 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 
microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m³. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 

bedraagt 17.83 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,08. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indieners van de zienswijze niet 
significant is. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd 
dat de verandering van het bedrijf extra negatieve invloeden heeft op de gezondheid van 
chronisch zieke mensen. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 17.  
De indiener maakt zich ernstig zorgen over: 

1. De leefomgeving en de risico`s t.a.v. de volksgezondheid (als gevolg van de 
toename van de fijnstof) in en rondom de drukbevolkte wijk De Huet.  

2. De psychische schade voor omwonenden in de vorm van stress als gevolg van een 
toename van geur afkomstig van de productie van de mest uit de kippen.  

3. De waardevermindering van de woningen van omwonenden; nergens is geregeld 
dat de omwonenden een financiële compensatie zullen ontvangen. 

4. De dieronvriendelijkheid van het concept van Kemperkip. De kippen zullen 
regelmatig verplicht moeten worden opgehokt. Bij brand zijn ze kansloos wat bij 
mensen psychische schade kan brengen. 

 
Daarnaast heeft de indiener nog opmerkingen en vragen met betrekking tot :  

1. beeldvorming: een bezoek aan een soortgelijk bedrijf heeft nog niet 
plaatsgevonden, zoals toegezegd door Kemperkip en daarom ontbreekt 
informatie. 

2. Het ontwerpbesluit kon niet ter inzage worden gelegd, omdat er sprake is van het 
verslechteren van woon- en leefklimaat en door het feit dat Skal geen 
duidelijkheid over het biologische karakter van het bedrijf heeft gegeven. 

3. Het onderdeel van het GGD-advies over de mogelijke strenge reductie-eis voor 
fijnstof is niet in het ontwerpbesluit meegenomen.  
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4. De ioniserende maatregelen, die als voorwaarden zijn verbonden aan de 
medewerking zijn niet duidelijk, niet te handhaven en het is niet aangegeven hoe 
deze voorwaarde gemonitord wordt. 

5. De cumulatieve effecten bij controles zijn niet in de berekeningen over de 
luchtkwaliteit en de nieuwe geurregelgeving van de ODA meegenomen. De 
vragen zijn in hoeverre wordt er ten aanzien van het aspect gezondheid rekening 
gehouden met: 

- Het cumulatieve effect; 
- cumulatieve effecten van gelijktijdig optredende (milieu)invloeden en 

onvoorziene gezondheidsrisico`s; 
- welke normen en prognoses (cumulatief) worden hierbij gehanteerd? 

6. Het geven van toestemming aan Kemperkip voor het houden van meer dan 16.000 
vleeskippen is zeer onverstandig en laakbaar. De vraag is: wat gebeurt er met het 
reeds ingerichte terrein als het bedrijf geen Skal-certificaat krijgt? 

7. Er is nog onduidelijkheid over niet gezondheid gerelateerde vragen. Door de 
wethouder is tijdens de bijeenkomst van het kennisplatform van 11 oktober 2017 
toegezegd, dat ze op de vragen terugkomt in december en het is tot op heden 
niet gebeurd. 

8. Waarom stelt het college zich niet terughoudend op, totdat de ontbrekende 
kennis over de onderzoeken over de emissiefactoren bij pluimveehouderijen wordt 
aangevuld? 

9. Waarom neemt de gemeente geen maatregelen ter bescherming van hoge 
risicogroepen? De locatie van Kemperkip is te dichtbij meerdere locaties van het 
basisonderwijs. 

10. De initiatiefnemer heeft een anterieure overeenkomst getekend, waarin is 
vastgesteld dat hij zich verplicht tot het betalen van eventuele planschade of 
nadeelcompensatie. Wat betekent dit concreet voor de direct omwonenden en 
bedrijven? In hoeverre wordt hierbij rekening gehouden met gevolgen van 
geestelijke en lichamelijke gezondheid en economische gevolgen zoals 
inkomstenderving, productieverlies, waardevermindering roerend en onroerend 
goed? 

11. Indiener heeft vragen over economische aspecten. In hoeverre worden door het 
vestigen van Kemperkip de aangrenzende bedrijven aangetast? En in hoeverre 
komen door de vestiging van Kemperkip bestaande bedrijven, inclusief mogelijke 
uitbreiding en vestigen van nieuwe bedrijven in gevaar? 

12. Door de omgevingsdienst is aangegeven, dat in geval van uitval van de normale 
elektriciteitsvoorzieningen, voldoende noodstroom moet zijn gewaarborgd. Uit de 
beschikbare informatie voor de raad blijkt, dat een door een tractor aangedreven 
generatorunit en dieselolieopslag worden geïnstalleerd, maar niet of deze unit 
voldoende vermogen heeft gedurende een langere periode en voor 100% UPS 
gekwalificeerd is. 

 
Reactie 
Zorgen van de indiener: 
1. Voor wat betreft de risico`s voor de volksgezondheid, zie reactie op zienswijze 1, 2 en 4. 
Aanvullend wordt opgemerkt dat uit de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning 
activiteit Milieu’ van de vergunning blijkt dat op alle punten in de ‘worst-case’ situatie 
ruimschoots aan de eisen voor fijnstof wordt voldaan. De woning van de indiener 
zienswijze is niet in deze berekening opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals 
uitgevoerd, waarbij deze woning ook als toetspunt is opgenomen. Uit de berekening blijkt 

dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener zienswijze op 18.81 microgram/m³ per 
jaar ligt en de overschrijdingsdagen op 6,69 dagen. 
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De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 

microgram/m³ en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m³. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 

bedraagt 18.76 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,06. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indieners van de zienswijze niet 
significant is. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd 
dat de verandering van het bedrijf nadelige gezondheidseffecten tot gevolg heeft.  
 
De gemeente Doetinchem heeft de GGD Noord- en Oost Gelderland om een advies 
gevraagd. De GGD ziet het als haar taak om de gezondheid van burgers te beschermen 
door de gemeente onafhankelijk te adviseren op het gebied van milieu en gezondheid. De 
GGD heeft bij haar advies de uitkomsten van de Q&A (vragen en antwoorden) van het 
Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid betrokken. Zie hiervoor ook onze 
reactie op zienswijze 2.  De GGD verwacht dat de effecten voor de luchtwegen en 
gezondheid, gelet op de geringe geur- en fijnstofbelasting, op de nabijgelegen woningen 
nauwelijks zullen toenemen. Gelet op de zorgen uit de buurt heeft zij voorgesteld 
(ondanks dat er geen noodzaak was) om ionisatiemaatregelen toe te passen als extra 
maatregel. Kemperkip heeft hier vervolgens vrijwillig mee ingestemd, om aan de zorg van 
omwonenden tegemoet te komen. Er worden dus extra ionisatiemaatregelen genomen 
die leiden tot een reductie van minimaal 27 % van de fijnstofemissie door het bedrijf. 
Hierdoor wordt ten opzichte van de ‘worse’ case berekening de fijnstofemissie nogmaals 
met 27 % teruggedrongen. Hiermee voldoet het bedrijf vrijwillig aan de maximale 
emissiewaarde voor fijnstof die is opgenomen in het Besluit emissiearme 
huisvestingssystemen. 
 
2. De psychische schade voor omwonenden in de vorm van stress als gevolg van een 
toename van geur afkomstig van de productie van de mest uit de kippen zijn niet 
kwantitatief of meetbaar en kan niet in beeld worden gebracht. Een eenduidige relatie 
tussen gezondheidsklachten (fysiek of psychisch) en de mest uit de kippen is vooralsnog 
niet wetenschappelijk vastgesteld. Daarnaast is van belang dat voor diverse 
milieuonderdelen die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid (zoals geur) 
wettelijke en beleidsmatige toetsingskaders zijn gevormd, veelal op basis van heersende 
wetenschappelijke inzichten. Er zijn geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
inzichten waaruit volgt dat de wettelijke normen voor geurhinder niet meer toereikend 
zijn om onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen.  
Ook is er geen sprake van een hoge geurbelasting. In de vergunning is in de bijlage ‘advies 
besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’, de ‘worse case’ situatie berekend. De 
geurbelasting moet op basis van de Wet geurhinder en veehouderij worden berekend met 
het rekenprogramma V-stacks vergunningen. Dit rekenprogramma houdt rekening met de 
windrichting en ligging van emissiepunten en geurgevoelige objecten. Uit de ‘worse case’ 
berekening met V-stacks vergunning blijkt dat ruimschoots aan de normen op de 
nabijgelegen geurgevoelige objecten wordt voldaan. De maximale toegestane 
geurbelasting op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom mag maximaal 3,0 odour 
units per kubieke meter lucht bedragen. De woning van zienswijze indiener is niet in de 
berekening opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals uitgevoerd, waarbij deze 
woning als toetspunt is opgenomen. Uit de ‘worse case’ berekening blijkt dat de 
geurbelasting op deze woning maximaal 0,4 odour units per kubieke meter lucht 
bedraagt. Feitelijk is deze dus nog lager. Er hoeft om die reden ook niet te worden 
gevreesd voor geuroverlast door de dieren. Ook hoeft er niet worden gevreesd voor 
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geuroverlast door de mest, aangezien de mest voornamelijk in de stallen ligt. Nadat de 
dieren uit een stal zijn afgeleverd, wordt de mest met een minishovel uit de stal gereden 
en in een container gedeponeerd. De volle afgedekte container wordt afgevoerd naar de 
biologische akkerbouwers. Voor wat betreft de mestproductie en de mestafzet is de 
Meststoffenwet van toepassing. Er hoeft dus niet worden gevreesd voor stank waardoor 
het buiten zitten niet meer mogelijk is en ramen moet worden gesloten. 
 
3. De prijsstelling van woningen is van veel factoren afhankelijk, waaronder de kenmerken 
en het uiterlijk van de woning, de situatie op de woningmarkt en de directe omgeving. 
Voor planschade heeft de wetgever in artikel 6.1 Wro een regeling opgenomen voor een 
tegemoetkoming in schade als gevolg van de bepalingen van het bestemmingsplan. 
Burgemeester en wethouders kunnen aan iemand die schade lijdt of zal lijden, op 
aanvraag een tegemoetkoming in de schade toekennen, voor zover deze schade 
redelijkerwijze niet voor rekening van deze aanvrager behoort te blijven en de 
tegemoetkoming niet anderszins verzekerd is. De schade moet betrekking hebben op 
inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak. De aanvraag 
voor een tegemoetkoming in de schade moet worden ingediend binnen vijf jaar na het 
moment waarop het besluit onherroepelijk is geworden. De aanvraag moet gemotiveerd 
worden. Twee procent van de waardevermindering van de onroerende zaak blijft voor 
rekening van de aanvrager. 
 
Er is sprake van een vestiging van een pluimveehouderij. Hierdoor verandert de situatie 
weliswaar, maar naar mening van het gemeentebestuur wordt de situatie niet in zodanige 
mate verslechterd dat alleen al daarom van het project afgezien zou moeten worden. De 
locatie had een agrarische bestemming en de bestemming blijft agrarisch. Er is dus sprake 
van een wijziging in de situatie, maar in planologisch juridische zin is de wijziging beperkt. 
Wij zijn dan ook van mening dat er geen grond bestaat voor de verwachting dat de 
waardedaling zodanig zal zijn dat wij bij de afweging van belangen hieraan een groter 
gewicht moeten toekennen dan aan de belangen die met de vestiging van KemperKip zijn 
gemoeid. 
 

Als ondanks het bovenstaande, eigenaren een waardevermindering van hun woning 

verwachten wegens een verslechtering van het woongenot, kunnen zij op grond van 

artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bij het college een verzoek om 

vergoeding tot planschade indienen. Dit artikel dient voor situaties waarin een besluit kan 

leiden tot schade voor derden. Dit wordt in een afzonderlijke procedure beoordeeld. 

 
4. Het gemeentebestuur deelt de stelling niet dat sprake is van een dieronvriendelijk 
concept. Dit is kennelijk een aanname en wordt niet nader onderbouwd. De 
productiewijze van KemperKip kenmerkt zich naar de mening van het gemeentebestuur 
juist als aanzienlijk diervriendelijker dan de reguliere pluimveehouderij. Het betreffen 
langzaam groeiende rassen, die in relatief kleine aantallen per stal met daglicht gehouden 
worden, waarbij in de stal meer ruimte is dan in reguliere dierhouderijsystemen. Door de 
vestiging van KemperKip wordt voorzien in de toenemende vraag naar biologisch en 
diervriendelijk geproduceerd kippenvlees in Nederland, waarbij tot nog toe aan deze 
vraag tegemoet moest worden gekomen door import met als gevolg lange 
diertransporten vanuit het buitenland. De kippen hebben de mogelijkheid tot 
buitenuitloop, waarbij deze uitloop door landschappelijke inpassing met onder meer 
bomen de voor hen gewenste beschutting biedt. Door de goede leefomstandigheden 
heeft de biologische Kemper Landhoen een erkenning gekregen voor scharrel en 
biologisch vlees en de maximale score van 3 Beter Leven sterren. Het plantaardige voer is 



 

 

24 
 

voor 95% samengesteld uit biologische grondstoffen. De dierenvriendelijkheid van het 
concept heeft het college wel meegewogen in het principebesluit, maar is overigens geen 
afwegingskader in het kader van een omgevingsvergunning of in de afwijking van het 
bestemmingsplan. Het is niet duidelijk waarop indiener de bewering baseert, dat de 
kippen regelmatig moeten worden opgehokt. Bij een ophokplicht geldt echter ook dat de 
huisvesting gunstiger is dan bij reguliere pluimveehouderij en ook de stelling, dat 
verbrande kippen bij mensen psychische schade kunnen veroorzaken, is niet onderbouwd 
en is geen onderdeel van het afwegingskader in het kader van een omgevingsvergunning 
of in de afwijking van het bestemmingsplan. 
 
Opmerkingen en vragen 
1. Een werkbezoek van raadsleden aan een soortgelijk bedrijf, zoals toegezegd door 
Kemperkip, heeft inmiddels plaatsgevonden. Op 9 mei 2019 waren alle raadsleden 
uitgenodigd bij een biologisch vleeskippenbedrijf aan de Rietveldweg 6 in Doetinchem. 
Het werkbezoek was enkele malen uitgesteld vanwege een ophokplicht en daarop 
volgende adviezen vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 
vanuit de branchevereniging Nepluvi aan alle pluimveehouders om geen bezoekers toe te 
laten behoudens de noodzakelijke bezoekers als dierenarts, AID en NVWA-controleurs. 
 
2. Het feit dat Skal voorafgaand aan de bouw en ingebruikname van het bedrijf geen 
duidelijkheid over het biologische karakter van het bedrijf heeft gegeven, is gebruikelijk 
en geen aanleiding voor het college om het ontwerpbesluit niet ter inzage te leggen. De 
certificering vindt altijd plaats direct voorafgaand aan het moment dat het bedrijf in 
gebruik wordt genomen. De vanuit Skal aangeleverde brief, waaruit de intentie tot 
certificering wordt aangegeven, is ruim voldoende voor het gemeentebestuur om de 
besluitvorming op dit moment op te baseren. 
 
Bij het principebesluit van het college van 21 april 2015 is als voorwaarde gesteld dat de 
ruimtelijke onderbouwing onder meer moest aantonen dat het woon- en leefklimaat niet 
wordt verslechterd. Er is een uitgebreid traject doorlopen met het Kennisplatform 
Veehouderij en Gezondheid, om voor gemeentebestuur en omwonenden de huidige 
wetenschappelijke inzichten te duiden. Het mede hierop gebaseerde nieuwe GGD-advies 
van 31 oktober 2017 is positief. In het collegebesluit van november 2017 wordt overwogen 
dat niet in absolute zin is aan te tonen dat het woon- en leefklimaat niet wordt 
verslechterd, maar dat duidelijk is dat geadviseerd wordt dat geen negatieve effecten op 
de volksgezondheid te verwachten zijn. Op grond daarvan is het gemeentebestuur van 
mening dat geen verslechtering van de woon- en leefklimaat zal plaatsvinden door 
vestiging van Kemperkip. 
 
3. De GGD is een adviserende instantie. In het GGD-advies is opgenomen dat de 
maatregelen ter reductie van de fijnstofemissie (ionisatie) mogelijk ook gelden voor 
Kemperkip. Echter, de minister heeft de reductiepercentages van deze maatregelen niet 
verankerd in de wetgeving. Ook geldt er geen eis vanuit wetgeving om de fijnstofemissie 
verder te reduceren. De reductie-eis van 70% geldt niet. Daarnaast vragen wij ons af de 
strengere reductie-eis van toepassing wordt op een biologische pluimveehouderij omdat 
tot op heden de biologische veehouderij is vrijgesteld van het voldoen aan de maximale 
emissiewaarden voor fijn stof uit het Besluit emissiearme huisvesting. Op basis van het 
Besluit emissiearme huisvesting is nu voor een regulier vleeskuikenbedrijf een maximale 
emissiefactor opgenomen die 27% fijnstof reduceert ten opzichte van een traditioneel 
systeem. Kemperkip is bereid om ionisatiemaatregelen te treffen met een fijnstofreductie 
van 27%. Dit is ook als zodanig verankerd in de verklaring van geen bedenkingen. 
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4. Initiatiefnemer heeft aangegeven dat hij een systeem gaat toepassen welke een 
reductie bewerkstelligt die nu wettelijk is voorgeschreven voor niet biologische houderij. 
Welk systeem het wordt, kunnen ze nu nog niet aangeven. Dit komt omdat er momenteel 
veel perspectiefvolle technieken in onderzoek zijn. Op het moment dat initiatiefnemer 
gaat bouwen wil initiatiefnemer graag inspelen op de actuele situatie.  
Initiatiefnemer heeft dit ook besproken met de GGD. De GGD heeft hiermee ingestemd. Als 
voorschrift is bij de verklaring van geen bedenkingen opgenomen dat er 
ionisatiemaatregelen getroffen moeten worden, die leiden tot een reductie van fijnstof van 
minimaal 27%. Zienswijze indiener vindt deze voorwaarde niet duidelijk en handhaafbaar.  
Wij kunnen ons hierin vinden en stellen voor om het voorschrift op de volgende wijze te 
verduidelijken en aan te passen: 
 
‘In elke stal moeten ionisatiemaatregelen worden getroffen, die leiden tot een reductie van 
minimaal 27 % fijnstof afgezet tegen de fijnstof emissiefactor voor biologische vleeskuikens 
(Rav-code E 5.100). De fijnstof emissiefactor voor biologische vleeskuikens is vastgelegd in de 
lijst ‘Emissiefactoren fijnstof voor een veehouderij’, die door het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat is vastgesteld. Degene die de inrichting drijft zorgt ervoor dat: 
a. alvorens vleeskuikens in de stal mogen worden gehouden, de voorgestelde 
ionisatiemaatregelen inclusief beschrijving en bewijzen dat de emissiereductie minimaal  
27% fijnstof bedraagt ter goedkeuring wordt aangeboden aan de gemeente Doetinchem. 
Pas als de voorgestelde techniek is goedgekeurd door de gemeente Doetinchem en is 
geplaatst, mogen in de stallen vleeskuikens worden gehouden.  
b. dat de ionisatiemaatregelen worden gebruikt en onderhouden overeenkomstig de 
voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de maatregelen.’ 
 
5. Uit de beoordeling van de aanmeldnotitie m.e.r. blijkt dat er geen sprake is van een 
slechter woon- en leefklimaat bij de wijk De Huet. Zie onderstaande beoordeling. 
Om een uitspraak te kunnen doen over een goed woon- en leefklimaat van de omliggende 
woningen kunnen de gezamenlijke effecten van andere agrarische bedrijven in de 
omgeving inzichtelijk worden gemaakt. Dit kan door middel van een cumulatieberekening. 
In de omgeving van het bedrijf zijn binnen een straal van 2.000 meter een aantal intensieve 
en extensieve veehouderijen gelegen. Ten aanzien van een gedeelte van deze bedrijven 
dient de cumulatieve geurbelasting op de directe omgeving te worden berekend, de 
zogenaamde achtergrondbelasting. De Wet geurhinder en veehouderij geeft geen normen 
voor een maximale achtergrondbelasting. In de handreiking bij de Wet geurhinder en 
veehouderij is de relatie vastgelegd tussen de achtergrondbelasting met de mogelijke kans 
op geurhinder en een beoordeling van het leefklimaat. Hieronder is deze relatie in 
tabelvorm weergegeven. 
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Als vuistregel geldt verder dat de voorgrondbelasting bepalend is voor de hinder als blijkt 
dat de voorgrondbelasting tenminste 50% bedraagt van de achtergrondbelasting. 
 
Voor het berekenen van de verspreiding van geur, veroorzaakt door meerdere 
veehouderijen in een gebied, wordt het verspreidingsmodel V-Stacks Gebied gebruikt. Dit 
model berekent enerzijds de ontwikkelruimte (in geuremissie) voor de veehouderijen op 
basis van de ingevoerde normen en anderzijds de cumulatieve geurbelasting op de 
geurgevoelige objecten. 
 
In onderstaande tabel is de berekende cumulatieve geurbelasting in de huidige situatie en 
toekomstige ‘worse-case’ situatie weergegeven op nabij gelegen geurgevoelige objecten 
zowel bij natuurlijke als mechanische ventilatie. 
 
 
 
Natuurlijke ventilatie 
 

 
 

GGLID Xcoör 
dinaat 

Ycoör  
dinaat 

Cumulatieve 
Geurbelasting 
Huidig 

Cumulatieve 
Geurbelastin
g 
Toekomstig 

Toename 

1 Broekhuizerstraat 1a 213 380 442 530 5,946 5,965 0,019 
2 Bokkenstraat 3 212 610 442 427 7,892 7,892 0,000 
3 Barhseweg 5 212 518 443 373 2,868 2,949 0,081 
4 Barlhammerweg 27 213 534 443 175 2,205 2,766 0,561 
5 Barlhammerweg 26 213 914 442 866 2,556 2,648 0,092 
6 Vogelstraat 2b 213 243 442 031 17,044 17,041 - 0,003 
7 Vogelstraat 2/2a 213 206 442 005 21,002 21,015 0,013 
8 Vogelstraat 4 213 390 442 186 9,760 9,764 0,004 
9 Vogelstraat 7 213 557 442 313 7,136 7,114 -0,022 

 

Achtergrondbelasting 

geur (ouE/m3) 

Mogelijke kans op 

geurhinder 

(%) *  

Beoordeling leefklimaat 

(Rivm) 

1 - 3  < 5  zeer goed 

4 - 8  5 - 10  goed 

9 - 13  10 - 15  redelijk goed 

14 - 20  15 - 20  matig 

21 - 28  20 - 25  tamelijk slecht 

29 - 38  25 - 30 (27) slecht 

39 - 50  30 - 35  zeer slecht 

51 - 65  35 - 40  extreem slecht 
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10 Bokkenstraat 18+18a 212 766 442 062 10,874 10,874 0,000 
11 Bokkenstraat 20a 212 799 442 024 12,931 12,931 0,000 
12 Bokkenstraat 20 212 826 442 002 13,361 13,390 0,029 
13 Bokkenstraat 5/5a 212 780 442 154 14,959 14,959 0,000 
14 Dilleveld 20 Doetinc 213 746 442 168 7,141 7,141 0,000 
15 Dilleveld 53 Doetinc 213 765 442 198 6,833 6,833 0,000 
16 Haverdreef 75 Doetin 214 029 442 603 4,444 4,444 0,000 
17 Haverdreef 97 Doetin 214 034 442 658 3,719 3,744 0,025 
18 Muldersweg 27 Wehl 212 090 442 157 5,279 5,318 0,039 

 
Mechanische ventilatie 
 
 

 
 

GGLID Xcoör 
dinaat 

Ycoör  
dinaat 

Cumulatieve 
Geurbelasting 
Huidig 

Cumulatieve 
Geurbelastin
g 
Toekomstig 

Toename 

1 Broekhuizerstraat 1a 213 380 442 530 5,946 5,962 0,016 
2 Bokkenstraat 3 212 610 442 427 7,892 7,892 0,000 
3 Barhseweg 5 212 518 443 373 2,868 2,930 0,062 
4 Barlhammerweg 27 213 534 443 175 2,205 2,511 0,306 
5 Barlhammerweg 26 213 914 442 866 2,556 2,607 0,051 
6 Vogelstraat 2b 213 243 442 031 17,044 17,041 -0,003 
7 Vogelstraat 2/2a 213 206 442 005 21,002 21,002 0,000 
8 Vogelstraat 4 213 390 442 186 9,760 9,764 0,004 
9 Vogelstraat 7 213 557 442 313 7,136 7,136 0,000 
10 Bokkenstraat 18+18a 212 766 442 062 10,874 10,874 0,000 
11 Bokkenstraat 20a 212 799 442 024 12,931 12,931 0,000 
12 Bokkenstraat 20 212 826 442 002 13,361 13,390 0,029 
13 Bokkenstraat 5/5a 212 780 442 154 14,959 14,959 0,000 
14 Dilleveld 20 Doetinc 213 746 442 168 7,141 7,124 -0,017 
15 Dilleveld 53 Doetinc 213 765 442 198 6,833 6,835 0,002 
16 Haverdreef 75 Doetin 214 029 442 603 4,444 4,444 0,000 
17 Haverdreef 97 Doetin 214 034 442 658 3,719 3,744 0,025 
18 Muldersweg 27 Wehl 212 090 442 157 5,279 5,318 0,039 

 
 
Uit de resultaten blijkt dat de cumulatieve geurbelasting op een geurgevoelig object aan 
de dichtst bijgelegen rand van de woonwijk De Huet nagenoeg niet wijzigt. De 
geurbelasting bedraagt maximaal 7,141 odour units per kubieke meter lucht. Het 
leefklimaat kan als goed worden geclassificeerd in zowel de huidige situatie (zonder 
Kemperkip) als in de toekomstige situatie.  
  
Ook zijn de cumulatieve effecten voor fijnstofbelastingen in beeld gebracht. Zie hiervoor 
reactie 1. De fijnstofbelasting is berekend met het rekenprogramma ISL3a. In het 
rekenprogramma is de emissie van de huidige situatie van de omliggende bronnen al in de 
achtergrondconcentratie verwerkt. Oftewel in de achtergrondconcentratie is al de 
cumulatie al opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat de achtergrondconcentratie 

18.76 microgram/m³ bedraagt en de bijdrage van het bedrijf 0,06. Uit de berekening blijkt 

dat de fijnstofbelasting op de woning van appellant op 18.81 microgram/m³ per jaar ligt 
en de overschrijdingsdagen op 6,69 dagen. De concentratie en het aantal 

overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 microgram/m³ en 35 
overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die de 
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Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m³. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat cumulatief ook ruimschoots wordt voldaan. 
 
6. Het is in eerste instantie aan initiatiefnemer om te bepalen wat hij met zijn bedrijf doet. 
Het gaat overigens om maximaal 52.800 kippen en niet om 16.000. Voorts heeft Skal Bio 
controle per brief van 23 februari 2018 (zie bijlage 4) aangegeven, dat er op voorhand 
geen redenen zijn om de certificering te gaan weigeren en dat 13 stallen van 4.800 
vleeskuikens per stal, verdeeld over 5 gescheiden bedrijven, acceptabel is.  
 
7. Er zijn expliciet op dit onderwerp geen toezeggingen gedaan door de wethouder 
tijdens de bijeenkomst van het kennisplatform van 11 oktober 2017. Zowel voorafgaand 
aan de bijeenkomst als tijdens de bijeenkomst is door zowel GGD, het Kennisplatform als 
ambtelijk en bestuurlijk vanuit de gemeente aangegeven dat in het traject enkel vragen 
op het gebied van gezondheid in relatie tot de vestiging van een biologische 
pluimveehouderij beantwoord zullen worden. Andere aspecten dienen in het kader van 
zienswijzen naar voren te worden gebracht. De wethouder gaf aan dat het ontwerpbesluit 
ter inzage wordt gelegd en dat de indieners van de zienswijzen op dat moment een 
reactie op hun niet op volksgezondheid gerichte, vragen/opmerkingen krijgen.  
 
8. Het is niet wenselijk en mogelijk om de afhandeling van de aanvraag 
omgevingsvergunning te koppelen aan de resultaten van de te verwachten onderzoeken 
over de emissiefactoren bij pluimveehouderij. De adviseur van de GGD heeft bij de 
beeldvormende gemeenteraad op 7 december 2017 aangegeven niet te verwachten dat er 
binnen afzienbare termijn nieuwe onderzoeken naar voren komen die de GGD-advisering 
over KemperKip zouden kunnen beïnvloeden. Het gemeentebestuur is gebonden aan 
wettelijke en redelijke termijnen waarbinnen een aanvraag behandeld moet worden.  
 
9. Voor wat betreft de locatie dichtbij scholen wordt verwezen naar de reactie op 
zienswijze 1 en 2. Aanvullend wordt opgemerkt, dat zowel Kemperkip als de gemeente de 
locatie geschikt achten voor de vestiging van een pluimveebedrijf. Zoals hiervoor is 
aangegeven zijn er nagenoeg geen gezondheidsrisico’s. Er is sprake van een goed woon- en 
leefklimaat in de woonwijk De Huet waar meerdere locaties van het basisonderwijs zijn 
gevestigd. Daarnaast worden al extra maatregelen getroffen in de vorm van de 
ionisatiemaatregelen. 
 
Zoals hiervoor is aangegeven zijn er nagenoeg geen gezondheidsrisico’s die direct 
veroorzaakt worden door de oprichting van het bedrijf van KemperKip. Er is sprake van een 
goed woon- en leefklimaat in de woonwijk De Huet waar meerdere locaties van het 
basisonderwijs zijn gevestigd. Daarnaast worden extra maatregelen getroffen in de vorm van 
de ionisatiemaatregelen. Er zijn geen redenen om nog meer maatregelen te verlangen. 
 
10. Ten behoeve van het onderhavige initiatief heeft de gemeente een anterieure 
exploitatieovereenkomst gesloten met initiatiefnemer. In deze overeenkomst is onder 
meer overeengekomen dat, indien de gemeente een tegemoetkoming in de schade 
(planschade of nadeelcompensatie) heeft toegekend, Kemperkip het uitgekeerde bedrag 
zal vergoeden aan de gemeente (zie voor de voorwaarden reactie onder punt 3 ). Dit 
betekent dat per geval de situatie wordt bekeken. De lichamelijke en geestelijke 
gezondheidsaspecten/gevolgen die indiener opsomt worden niet meegenomen bij 
planschade, omdat planschade objectgericht is en dus ingaat op een eventuele 
waardevermindering van onroerende zaken. Mocht in de toekomst eventueel overlast 
ervaren worden, dan kan daarvan melding worden gedaan bij de gemeente. Naar 
aanleiding van de melding, wordt gekeken of het bedrijf zich aan de vergunning houdt en 
de daaraan verbonden voorwaarden naleeft. Indiener van de zienswijze heeft overigens 
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de vrees voor psychische en lichamelijke schade niet onderbouwd. Het gemeentebestuur 
verwacht overigens niet dat buurtbewoners dusdanige psychische schade zullen 
ondervinden van de komst van Kemperkip dat dit tot een weigering van de vergunning 
zou moeten leiden.  
 
11. Het gemeentebestuur is van mening, dat de omliggende bedrijven niet in hun 
mogelijkheden worden beperkt. Ze behouden hun huidige vestigings- en 
uitbreidingsmogelijkheden. Deze liggen ook planologisch vast in het bestemmingsplan 
Buitengebied-2012. De vestiging van eventuele nieuwe bedrijven is hier op dit moment 
niet aan de orde. Wij verwijzen ook naar de beantwoording van zienswijze 1 onder 
Verspreiding van dierziektes.  
 
12. De initiatiefnemer mag zelf bepalen op welke wijze voldoende noodstroom is 
gewaarborgd. Wij vinden het voorschrift voldoende duidelijk en handhaafbaar. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de verklaring van 
geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige beoordeelde 
zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 18.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17.  
 

Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17. Met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze ligt op 18.80 microgram/m³ per jaar ligt en de overschrijdingsdagen op 6,69 

dagen. De achtergrondconcentratie bedraagt 18.76 microgram/m³ en de bijdrage van het 
bedrijf 0,05. De geurbelasting bedraagt 0,4 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 

 
Zienswijze 19. 
De indiener heeft drie zienswijzen ingediend: 
1. Tegen het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied- 2012 3e wijziging  
Broekhuizerstraat 2 Wehl. Hij is van mening dat het ontwerpbestemmingsplan niet in de 
gebiedsvisie Wehlse Broeklanden past. Daarnaast wordt de bebouwde omgeving 
versnipperd over meerdere eenheden, wat haaks staat op de gebiedsvisie en waarvan een 
precedentwerking uitgaat voor andere percelen. 
2. De indiener heeft een zienswijze ingediend tegen het besluit MER beoordelingsplicht 
biologische pluimveehouderij Broekhuizerstraat 2 te Wehl. Hij is van mening dat er 
nadelige potentiële effecten van het project op de omgeving zijn en dat de gemeente 
Doetinchem en de omgevingsdienst verwijzen naar elkaar voor de argumentatie en dat 
het besluit er niet helder van wordt. 
3. De gronden van zienswijze 17 worden herhaald. 
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Reactie 
1. Het aangehaalde ontwerpbestemmingsplan beoogt een verkleining van het huidige 

agrarisch bouwvlak Broekhuizerstraat 2. Het is niet duidelijk waarom een 
verkleining van het bouwvlak en daarmee een beperking van de 
bouwmogelijkheden ter plaatse, haaks staat op de gebiedsvisie Wehlse 
Broeklanden. Het plangebied valt in de Wehlse Broeklanden. De gebiedscommissie 
Wehlse Broeklanden heeft het initiatief getoetst aan de door de gemeenteraad 
vastgestelde gebiedsvisie Wehlse Broeklanden. De conclusie en het advies d.d.  
1 maart 2017 van de gebiedscommissie Wehlse Broeklanden is dat in het ontwerp 
van KemperKip rekening is gehouden met de omschrijving uit de gebiedsvisie van 
de locatie. Daarmee past het plan in de gebiedsvisie. 

2. Indiener citeert uit ons advies voor het Besluit op de aanmeldnotitie, de reden 
waarom het bedrijf mer-beoordelingsplichtig is en het beoordelingskader. De 
omgevingsdienst Achterhoek (ODA) geeft op pagina 1 van haar advies aan dat er 
geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. In bijlage 2 van het advies zijn 
de inhoudelijke overwegingen te vinden. Tot slot wordt geconcludeerd dat de ligging 
en voorgenomen activiteiten van de inrichting niet leiden tot ontoelaatbare c.q. 
onherstelbare milieugevolgen voor de omgeving. De gemeente Doetinchem heeft 
dit advies overgenomen en verwijst naar het advies van de ODA voor de 
inhoudelijke overwegingen. Wij vinden zowel het advies van de ODA als het besluit 
helder. 

3. Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van 

indiener zienswijze ligt op 17.96 microgram/m³ per jaar en de overschrijdingsdagen 
op 6.38 dagen. De achtergrondconcentratie bedraagt 17.93 microgram/m3 en de 
bijdrage van het bedrijf 0,03. De geurbelasting bedraagt 0,3 odour units per kubieke 
meter lucht. 

 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 geeft aanleiding tot aanpassing van het besluit. Het 
voorschrift van de verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze 
aangepast. De overige beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te 
wijken van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 20.   
De indiener is van mening dat het college een onjuiste afweging maakt gebaseerd op het 
rapport van de GGD. Door het fijnstof is de kans op longontsteking te groot. Het bedrijf is 
te dichtbij de woonomgeving, scholen en kinderboerderij. Vervolgens is hij van mening 
dat hij bij warm weer last van de stank gaat krijgen en het vrachtverkeer ook zal 
toenemen. 
 
Reactie 
Onjuiste afweging gebaseerd op het rapport van de GGD 
De gemeente Doetinchem heeft de GGD Noord- en Oost Gelderland om een advies 
gevraagd. De GGD ziet het als haar taak om de gezondheid van burgers te beschermen 
door de gemeente onafhankelijk te adviseren op het gebied van milieu en gezondheid. De 
GGD verwacht dat de effecten voor de luchtwegen en gezondheid, gelet op de geringe 
geur- en fijnstofbelasting, op de nabijgelegen woningen nauwelijks zullen toenemen. 
Gelet op de zorgen uit de buurt heeft zij voorgesteld (ondanks dat er geen noodzaak was) 
om ionisatiemaatregelen toe te passen als extra maatregel. Kemperkip heeft hier 
vervolgens mee ingestemd, om aan de zorg van omwonenden tegemoet te komen. De 
stelling van indiener zienswijze is onjuist en niet onderbouwd.  
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Door het fijnstof is de kans op longontsteking te groot. 
Zie reactie op zienswijzen 1 en 2. Zoals uit de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning 
activiteit Milieu’ van de vergunning blijkt wordt op alle punten in de ‘worse-case’ situatie 
ruimschoots aan de eisen voor fijnstof voldaan. De woning van indiener zienswijze is niet 
in deze berekening opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals uitgevoerd, waarbij 
deze woning ook als toetspunt is opgenomen. Uit de berekening blijkt dat de 

fijnstofbelasting op de woning van indiener zienswijze op 17.96 microgram/m³ per jaar 
ligt en de overschrijdingsdagen op 6,38 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 
microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m3. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 
bedraagt 17.93 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,03. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indieners van de zienswijze niet 
significant is. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd 
dat de verandering van het bedrijf tot klachten door fijnstof of nadelige 
gezondheidseffecten leidt. 
 
Geuroverlast bij warm weer 
In de vergunning is in de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’, de 
‘worst-case’ situatie berekend. De geurbelasting moet op basis van de Wet geurhinder en 
veehouderij worden berekend met het rekenprogramma V-stacks vergunningen. Dit 
rekenprogramma houdt rekening met de windrichting en ligging van emissiepunten en 
geurgevoelige objecten. Uit de ‘worst-case’ berekening met V-stacks vergunning blijkt dat 
ruimschoots aan de normen op de nabijgelegen geurgevoelige objecten wordt voldaan. 
De maximale toegestane geurbelasting op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom 
mag maximaal 3,0 odour units per kubieke meter lucht bedragen. De woning van indiener 
zienswijze is niet in de berekening opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals 
uitgevoerd, waarbij deze woning als toetspunt is opgenomen. Uit de ‘worst-case’ 
berekening blijkt dat de geurbelasting op deze woning maximaal 0,2 odour units per 
kubieke meter lucht bedraagt. Feitelijk is deze dus nog lager. Er hoeft om die reden ook 
niet te worden gevreesd voor geuroverlast. 
 
Vrachtverkeer zal toenemen 
Voor dit initiatief is onder andere een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het akoestisch 
adviesbureau G&O Consult heeft het onderzoek uitgevoerd en hiervan een rapport 
gemaakt met nummer 0006ao1616V2 van 4 maart 2016. In het rapport zijn de 
verschillende bedrijfsactiviteiten die geluid produceren op de juiste wijze vastgelegd. Zie 
voor de beoordeling hoofdstuk 10 van het advies van de ODA van 25 januari 2018. Dit 
akoestisch rapport is beoordeeld en juist bevonden. In het akoestisch rapport zijn de 
verkeersbewegingen meegenomen. Uit het akoestisch rapport kan worden geconcludeerd 
dat:  
• bij woningen van derden voldaan wordt aan de richtwaarde voor landelijk gebied 

van de handreiking industrielwaai en vergunningverlening; 
• bij woningen van derden wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor 

maximale geluidniveaus van deze handreiking;  
•  aan de grenswaarde voor indirecte hinder wordt voldaan; 
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• voor het onderdeel geluid sprake is van een goed woon- en leefklimaat; 
• voor het onderdeel geluid een omgevingsvergunning kan worden verleend en 

hierin geluidvoorschriften worden gesteld. 
Er hoeft niet te worden gevreesd voor overlast door mogelijke toename van vrachtverkeer. 
  
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 21.  
De indiener vindt een pluimveehouderij van een dergelijke omvang in de buurt van een 
woonwijk, scholen en kinderboerderij onverantwoord. Het fijnstof zal in grote mate 
klachten veroorzaken. Ook ziektes als de regelmatig terugkerende vogelziektes hebben 
ernstige gevolgen voor hen. Daarnaast zijn de genoemde aantallen niet juist, 16.000 
kippen blijken er 50.000 te worden. 
 
Reactie 
Overlast door fijnstof 
Zoals uit de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’ van de 
vergunning blijkt wordt op alle punten in de ‘worst-case’ ruimschoots aan de eisen voor 
fijnstof voldaan. De woning van indiener zienswijze is niet in deze berekening 
opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals uitgevoerd, waarbij deze woning ook 
als toetspunt is opgenomen. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de 

woning van indiener zienswijze op 17.96 microgram/m³ per jaar ligt en de 
overschrijdingsdagen op 6,6 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 
microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m3. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 

bedraagt 17.93 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,03. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat de bijdrage van het bedrijf op de woning van indieners van de zienswijze niet 
significant is. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd 
dat de verandering van het bedrijf leidt tot klachten door fijnstof of nadelige 
gezondheidseffecten. 
 
De kans op besmettelijke ziekten (vogelgriep) is groot. 
De belangrijkste zoönosen in relatie tot de pluimveehouderij en ziekten zijn in de 
ruimtelijke onderbouwing uitgebreid beschreven. Binnen de inrichting zijn de bepalingen 
ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing. 
Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden voorkomen, 
dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van 
bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten 
van veetransportwagens. 
 
Binnen de inrichting gelden strikte hygiënemaatregelen. Noodzakelijke bezoekers moeten 
door een hygiënesluis en moeten bedrijfskleding dragen. Na het verlaten van de stal 
worden wederom de hygiënemaatregelen genomen. Voor elke stal en uitloop is aparte 
bedrijfskleding aanwezig. Andere bezoekers komen nooit in contact met de dieren. 
 
In de vergunning zijn maatregelen in voorschriften opgenomen teneinde zoönosen te 
weren om ziektedruk en uitbraak van ziekten te voorkomen. Er is geen enkele aanleiding 
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om te oordelen dat het initiatief ontoelaatbare gezondheidsrisico’s voor de omgeving zal 
geven. 
 
Onjuiste dieraantallen 
Wij delen deze stelling niet. Wij vinden de aanvraag helder. De voorgenomen verandering 
betreft het wijzigen van het bestaande rundvee- en vleesvarkensbedrijf in een biologische 
pluimveehouderij met een installatie voor 52.800 biologische vleeskuikens (Kemper 
Landhoen). Elke afzonderlijke regelgeving heeft zijn eigen definitie van het begrip één 
inrichting. In de Wabo betekent inrichting: inrichting in de zin van de Wet milieubeheer 
die een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo 
moet hebben. Een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer is ‘elk door de mens 
bedrijfsmatige of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid dit 
binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht’. In artikel 1.1. lid 4 is bepaald 
wanneer er sprake is van één inrichting. Een inrichting wordt als één inrichting beschouwd 
als de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling 
technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke 
nabijheid zijn gelegen. Er is al veel jurisprudentie over dit begrip. Op basis van de Wet 
milieubeheer en de jurisprudentie is er sprake van één inrichting in de zin van de Wabo. 
Dit betekent niet dat in andere regelgeving het ook wordt gezien als één bedrijf. Dat het 
mogelijk voor andere regelgeving niet wordt gezien als één inrichting doet niet ter zake 
en mag niet bij onze beoordeling worden betrokken. Overigens verwachten wij dat de 
Skal wel de gevraagde certificaten afgeeft. Op 23 februari 2018 heeft het Skal aan 
Kemperkip namelijk aangegeven dat zij geen redenen zien om de certificering te 
weigeren. 
  
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 22.   
De indiener is van mening dat de initiatiefnemer de veiligheidsvoorwaarden moet 
aanvragen bij Tennet, voordat hij start met de werkzaamheden. Dit omdat de stallen in de 
buurt van de hoogspanningsverbinding worden geplaatst. Indiener wil dat deze 
voorwaarden worden opgenomen in de te verlenen omgevingsvergunning. 
 
Reactie 
In het ontwerpbesluit staan bij de Activiteit Aanleggen al diverse voorwaarden genoemd 
voor wat betreft de uitvoering. Naar aanleiding van de zienswijze is onderstaande extra 
voorwaarde opgenomen bij zowel de Activiteit Aanleggen als Handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening. 
 
Omdat twee van de stallen (11 en 12) dichtbij de aanwezige (ondergrondse) 
hoogspanningsverbindingen zijn gesitueerd, moet voorafgaand aan de werkzaamheden 
veiligheidsvoorschriften worden aangevraagd met betrekking tot de uitvoering. Deze 
aanvraag kan gestuurd worden naar grondzaken-noord@tennet.eu. Binnen 10 werkdagen 
zullen dan de voorwaarden voor uitvoering worden verstrekt. 
 
Conclusie 
Naar aanleiding van deze zienswijze is er nog een extra voorschrift opgenomen in de 
omgevingsvergunning.  
 
Zienswijze 23.  
De indiener is van mening dat het college een onjuiste afweging heeft gemaakt op basis 
van het rapport van de GGD. Het aantal te houden kippen is niet te vergelijken met de 
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werkelijk te houden aantallen kippen. Een toename van vrachtverkeer wordt verwacht 
door onder andere afvoer van de mestkuikens en aanleveren van voer. Overlast door 
blootstelling aan fijnstof, stank en waardevermindering van de woningen worden 
verwacht. Men was in de veronderstelling dat de Wehlse Broeklanden, een natuurgebied 
zou worden. 50.000 kippen passen niet in een relatief klein natuurgebied. Hij is van 
mening dat de beslissing van de gemeente niet verantwoord is. De gemeente moet eerst 
wachten totdat met zekerheid vaststaat welke invloed 50.000 kippen in vrije uitloop op de 
gezondheid van omwonenden van een ernaast gelegen woonwijk hebben.  
 
Reactie 
Onjuiste afweging gebaseerd op het rapport van de GGD 
De gemeente Doetinchem heeft de GGD Noord- en Oost Gelderland om een advies 
gevraagd. De GGD ziet het als haar taak om de gezondheid van burgers te beschermen 
door de gemeente onafhankelijk te adviseren op het gebied van milieu en gezondheid. De 
GGD verwacht dat de effecten voor de luchtwegen en gezondheid, gelet op de geringe 
geur- en fijnstofbelasting, op de nabijgelegen woningen nauwelijks zullen toenemen. 
Gelet op de zorgen uit de buurt heeft zij voorgesteld (ondanks dat er geen noodzaak was) 
om ionisatiemaatregelen toe te passen als extra maatregel. Kemperkip heeft hier 
vervolgens mee ingestemd, om aan de zorg van omwonenden tegemoet te komen. De 
stelling van indiener zienswijze is onjuist en niet onderbouwd.  
 
Onjuiste dieraantallen 
Wij delen deze stelling niet. Wij vinden de aanvraag helder. De voorgenomen verandering 
betreft het wijzigen van het bestaande rundvee- en vleesvarkensbedrijf in een biologische 
pluimveehouderij met een installatie voor 52.800 biologische vleeskuikens (Kemper 
Landhoen).  
 
0verlast door vervoersbewegingen en andere bedrijvigheid zal toenemen 
Voor dit initiatief is onder andere een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het akoestisch 
adviesbureau G&O Consult heeft het onderzoek uitgevoerd en hiervan een rapport 
gemaakt met nummer 0006ao1616V2 van 4 maart 2016. In het rapport zijn de 
verschillende bedrijfsactiviteiten die geluid produceren op de juiste wijze vastgelegd. Zie 
voor de beoordeling hoofdstuk 10 van het advies van de ODA van 25 januari 2018. Dit 
akoestisch rapport is beoordeeld en juist bevonden. In het akoestisch rapport zijn alle 
verkeersbewegingen en werkzaamheden meegenomen. Uit het akoestisch rapport kan 
worden geconcludeerd dat:  
• bij woningen van derden voldaan wordt aan de richtwaarde voor landelijk gebied 

van de handreiking industrielawaai en vergunningverlening; 
• bij woningen van derden wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor 

maximale geluidniveaus van deze handreiking;  
•  aan de grenswaarde voor indirecte hinder wordt voldaan; 
• voor het onderdeel geluid sprake is van een goed woon- en leefklimaat; 
• voor het onderdeel geluid een omgevingsvergunning kan worden verleend en 

hierin geluidvoorschriften worden gesteld. 
Er hoeft niet te worden gevreesd voor overlast door vervoersbewegingen en andere 
bedrijvigheid. 
 
Overlast door blootstelling fijnstof 
Uit onderzoek in het oosten van Noord Brabant en het noorden van Limburg blijkt dat 
rond pluimveehouderijen en geitenhouderijen iets vaker longonstekingen voorkomen. Dit 
is een gebied met een relatief hoge veedichtheid en hoge achtergrondconcentratie 
fijnstof. Ook is geconstateerd dat er minder astma en neusallergie voorkomt en dat er 
minder mensen wonen met COPD. Maar de mensen met COPD die in de directe nabijheid 
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van veel veehouderijen wonen hebben wel grotere kans op ernstige klachten en 
gebruiken meer medicijnen. De onderzoeken geven echter ook aan dat het niet zonder 
meer mogelijk is de resultaten te generaliseren voor het hele land. Dit omdat elk gebied 
zijn bijzondere kenmerken heeft en te maken heeft met een verschillende uitgangspunten 
(zoals de veedichtheid en achtergrondconcentratie fijnstof). 
 
Zoals uit de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’ van de 
vergunning blijkt wordt op alle punten in de ‘worst-case’ situatie ruimschoots aan de eisen 
voor fijnstof voldaan. De woning van indiener zienswijze is niet in deze berekening 
opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals uitgevoerd, waarbij deze woning ook 
als toetspunt is opgenomen. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de 

woning van indiener zienswijze op 18.02 microgram/m³ per jaar ligt en de 
overschrijdingsdagen op 6,38 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 

microgram/m³ en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m³. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 

bedraagt 17.94 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,09. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indieners van de zienswijze niet 
significant is. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd 
dat de verandering van het bedrijf nadelige gezondheidseffecten tot het gevolg heeft. 
 
Geuroverlast  
In de vergunning is in de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’, de 
‘worst-case’ situatie berekend. De geurbelasting moet op basis van de Wet geurhinder en 
veehouderij worden berekend met het rekenprogramma V-stacks vergunningen. Dit 
rekenprogramma houdt rekening met de windrichting en ligging van emissiepunten en 
geurgevoelige objecten . Uit de ‘worst-case’ berekening met V-stacks vergunning blijkt dat 
ruimschoots aan de normen op de nabijgelegen geurgevoelige objecten wordt voldaan. 
De maximale toegestane geurbelasting op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom 
mag maximaal 3,0 odour units per kubieke meter lucht bedragen. De woning van indiener 
zienswijze is niet in de berekening opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals 
uitgevoerd, waarbij deze woning als toetspunt is opgenomen. Uit de ‘worst-case’ 
berekening blijkt dat de geurbelasting op deze woning maximaal 0,5 odour units per 
kubieke meter lucht bedraagt. Feitelijk is deze dus nog lager. Er hoeft om die reden ook 
niet te worden gevreesd voor geuroverlast. 
 
Voor het aspect “Waardevermindering van de woning“ wordt verwezen naar de 
beantwoording van zienswijze 1. Van de mening van indiener is kennisgenomen. 
 
Conclusie 
De beoordeelde zienswijze geeft ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 24. 
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener 
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zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze op 17.96 microgram/m³ per jaar ligt en de overschrijdingsdagen op 6.38 dagen. 

De achtergrondconcentratie bedraagt 17.93 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 
0,03.  De geurbelasting bedraagt 0,2 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 25.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17. Voor de beantwoording van deze zienswijze 
wordt verwezen naar zienswijze 17 met uitzondering van de berekende geur- en fijnstof 
belasting op de woning van indiener zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de 

fijnstofbelasting op de woning van indiener zienswijze op 17.96 microgram/m³ per jaar ligt 
en de overschrijdingsdagen op 6.38 dagen. De achtergrondconcentratie bedraagt 17.93 

microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,03. De geurbelasting bedraagt 0,3 odour 
units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 26.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 19.1,19.2 en 17. 
 
Reactie 
Zie reactie op zienswijze 19 en zienswijze 17. Met uitzondering van de berekende geur- en 
fijnstofbelasting op de woning van indiener zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de 

fijnstofbelasting op de woning van indiener zienswijze op 17.90 microgram/m³ per jaar ligt 
en de overschrijdingsdagen op 6.34 dagen. De achtergrondconcentratie bedraagt 17.83 

microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,07. De geurbelasting bedraagt 0,5 odour 
units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 27.  
De indiener is het niet eens met het ontwerpbesluit. Hij is een longpatiënt en hij is bang 
voor de gezondheidsrisico’s door het vestigen van Kemperkip. Hij is bang dat hij binnen 
moet blijven in plaats van genieten van het buitengebied. 
 
Reactie 
Gezondheidsrisico’s voor longpatiënten 
Uit onderzoek in het oosten van Noord Brabant en het noorden van Limburg blijkt dat 
rond pluimveehouderijen en geitenhouderijen iets vaker longonstekingen voorkomen. Dit 
is een gebied met een relatief hoge veedichtheid en hoge achtergrondconcentratie 
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fijnstof. Ook is geconstateerd dat er minder astma en neusallergie voorkomt en dat er 
minder mensen wonen met COPD. Maar de mensen met COPD die in de directe nabijheid 
van veel veehouderijen wonen hebben wel grotere kans op ernstige klachten en 
gebruiken meer medicijnen. De onderzoeken geven echter ook aan dat het niet zonder 
meer mogelijk is de resultaten te generaliseren voor het hele land. Dit omdat elk gebied 
zijn bijzondere kenmerken heeft en te maken heeft met verschillende uitgangspunten 
(zoals de veedichtheid en de achtergrondconcentratie fijnstof). 
 
Zoals uit de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’ van de 
vergunning blijkt wordt op alle punten in de ‘worst-case’ situatie ruimschoots aan de eisen 
voor fijnstof voldaan. De woning van indiener zienswijze is niet in deze berekening 
opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals uitgevoerd, waarbij deze woning ook 
als toetspunt is opgenomen. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de 

woning van indiener zienswijze op 18.04 microgram/m³ per jaar ligt en de 
overschrijdingsdagen op 6,38 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 40 

microgram/m³ en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde die 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m³. De waarden 
zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in 
artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het rekenmodel ISL3a 
voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie opgenomen. Deze 
wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De achtergrondconcentratie 

bedraagt 17.94 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 0,10. Uit de rekenresultaten 
blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indieners van de zienswijze niet 
significant is. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te worden gevreesd 
dat de verandering van het bedrijf nadelige gezondheidseffecten tot het gevolg heeft. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
  
Zienswijze 28.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17. 
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17. Met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze op 18.82 microgram/m³ per jaar ligt en de overschrijdingsdagen op 6,69 dagen. 

De achtergrondconcentratie bedraagt 18.76 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 
0,06. De geurbelasting bedraagt 0,4 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 29. 
De indiener heeft een zienswijze ingediend met betrekking tot besluit MER- 
beoordelingsplicht biologische pluimveehouderij Broekhuizerstraat 2 te Wehl. De 
zienswijze is een kopie van zienswijze 19.2.  
 
Reactie 



 

 

38 
 

Zie reactie op punt twee van zienswijze 19. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 30.   
De indiener heeft drie zienswijzen ingediend. De drie zienswijzen zijn kopieën van 
zienswijze 19. Zie samenvatting van gronden onder zienswijze 19.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijzen wordt verwezen naar zienswijze 17 en 19 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze op 17.96 microgram/m³ per jaar ligt en de overschrijdingsdagen op 6.38 dagen. 

De achtergrondconcentratie bedraagt 17.93 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 
0,03. De geurbelasting bedraagt 0,3 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om het ontwerpbesluit aan te 
passen. 
 
Zienswijze 31.  
De indiener heeft drie zienswijzen ingediend. De drie zijn kopieën van zienswijze 19.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijzen wordt verwezen naar zienswijze 17 en 19. Met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze op 17.96 microgram/m³ per jaar ligt en de overschrijdingsdagen op 6,38 dagen. 

De achtergrondconcentratie bedraagt 17.93 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 
0,03. De geurbelasting bedraagt 0,3 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 32.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze punt twee (bestemmingsplan) van zienswijze 19.  
 
Reactie 
Zie reactie op punt twee van zienswijze 19. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 33.   
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17. 
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Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze op 18.81 microgram/m³ per jaar ligt en de overschrijdingsdagen op 6.69 dagen. 

De achtergrondconcentratie bedraagt 18.76 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 
0,06. De geurbelasting bedraagt 0,4 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 34.  
De indiener maakt zich samengevat ernstige zorgen over: 

1. de leefomgeving en de risico`s t.a.v de volksgezondheid in en rondom de wijk De 
Huet. Door de toename van verkeer in combinatie met het vestigen van Kemperkip 
gaat de productie van stoffen die de gezondheid van omwonenden ernstig schade 
kunnen toebrengen omhoog. Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon 
kan nadelige gezondheidseffecten veroorzaken. Met name voor kinderen en 
mensen met longaandoeningen. Daarnaast zijn mensen met hart- en 
vaataandoeningen extra gevoelig voor fijnstof. 

2. Het beoogde aantal van 52.000 kippen zal een enorme hoeveelheid mest 
produceren. Bij natte weersomstandigheden stinkt dit zodanig, dat het voor direct 
omwonenden vaak niet mogelijk is om buiten te zitten of met de ramen open te 
slapen. 

3. Het concept van Kemperkip is dieronvriendelijk. De dieren zullen regelmatig 
moeten worden opgehokt. 

4. Het besluit van de gemeente Doetinchem is onverstandig. De locatie van 
Kemperkip is te dichtbij basisonderwijs, kinderboerderij, speelpark en Wehlse 
Broeklanden. 

De indiener heeft vervolgens de volgende vragen gesteld: 
-  Hoe zit het met de veiligheid bij calamiteiten zoals b.v. brand? 
- Is er voldoende noodstroom om de stallen te kunnen ventileren en eventueel bij 

calamiteit te kunnen ontruimen? 
 
Reactie 
Voor wat betreft de leefomgeving en de gezondheidsrisico’s, stankoverlast, locatiekeuze en 
het concept wordt verwezen naar de reactie op zienswijze 1, 2, 4 en punt 4 van zienswijze 
17. Met uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze ligt op 17.91 microgram/m³ per jaar en de overschrijdingsdagen op 6.34 dagen. 
De achtergrondconcentratie bedraagt 17.83 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 
0,09. De geurbelasting bedraagt 0,6 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Voor wat betreft de veiligheid bij calamiteiten gelden de standaard regels van de 
bouwregelgeving voor brandveiligheid. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor 
bewoners, gebruikers en omgeving. Het gebouw voldoet aan de regels en daardoor is de 
veiligheid van de omgeving voldoende gewaarborgd. Vervolgens mag de initiatienemer 
zelf bepalen op welke wijze voldoende noodstroom is gewaarborgd voor de ventilatie van 
de stallen en bij ontruiming.  
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Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 35 en 36.  
De zienswijzen 35 en 36 komen overeen en betreffen hetzelfde adres. De indiener is van 
mening dat de kippenstallen niet zo dichtbij de bebouwde kom geplaatst horen te 
worden. Er is geen relevant onderzoek uitgevoerd voor deze locatie, ondanks de berichten 
van de GGD. Mensen met COPD worden nog zieker. De huizen worden minder waard. Er 
zijn voldoende alternatieven. In de bijlage zijn aanvullende gronden aangegeven, zijnde: 
fijnstof overlast, verplichte nieuwe technieken, stankoverlast, geluids- en verkeersoverlast, 
verminderde waarde woning, wandelgebied wordt aangetast, megastal en biologisch 
moet gepaard gaan met duurzaam en kleinschalig. 
 
Reactie 
Locatiekeuze 

Voor wat betreft de locatiekeuze wordt verwezen naar de reactie op zienswijze 1. 

 
Fijnstof en gezondheidsrisico’s 
Uit onderzoek in het oosten van Noord Brabant en het noorden van Limburg blijkt dat 
rond pluimveehouderijen en geitenhouderijen iets vaker longonstekingen voorkomen. Dit 
is een gebied met een relatief hoge veedichtheid en hoge achtergrondconcentratie 
fijnstof. Ook is geconstateerd dat er minder astma en neusallergie voorkomt en dat er 
minder mensen wonen met COPD. Maar de mensen met COPD die in de directe nabijheid 
van veel veehouderijen wonen hebben wel grotere kans op ernstige klachten en 
gebruiken meer medicijnen. De onderzoeken geven echter ook aan dat het niet zonder 
meer mogelijk is de resultaten te generaliseren voor het hele land. Dit omdat elk gebied 
zijn bijzondere kenmerken heeft en te maken heeft met verschillende uitgangspunten 
(zoals de veedichtheid en de achtergrondconcentratie fijnstof). 
 
Zoals uit de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’ van de 
vergunning blijkt, wordt op alle punten in de ‘worse-case’ situatie ruimschoots aan de 
eisen voor fijnstof voldaan. De woning van indiener zienswijze is niet in deze berekening 
opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals uitgevoerd, waarbij deze woning ook 
als toetspunt is opgenomen. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de 

woning van indiener zienswijze op 18.00 microgram/m³ per jaar ligt en de 
overschrijdingsdagen op 6,28 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van  
40 microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde 
die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m3. De 
waarden zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit is in artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het 
rekenmodel ISL3a voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie 
opgenomen. Deze wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De 
achtergrondconcentratie bedraagt 17.94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,06. 
Uit de rekenresultaten blijkt dat bijdrage van het bedrijf op de woning van indieners van 
de zienswijze niet significant is. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet hoeft te 
worden gevreesd dat de verandering van het bedrijf nadelige gezondheidseffecten tot 
gevolg heeft. 
 
Geuroverlast  
In de vergunning is in de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’, de 
‘worse-case’ situatie berekend. De geurbelasting moet op basis van de Wet geurhinder en 
veehouderij worden berekend met het rekenprogramma V-stacks vergunningen. Dit 
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rekenprogramma houdt rekening met de windrichting en ligging van emissiepunten en 
geurgevoelige objecten. Uit de ‘worse-case’ berekening met V-stacks vergunning blijkt dat 
ruimschoots aan de normen op de nabijgelegen geurgevoelige objecten wordt voldaan. 
De maximale toegestane geurbelasting op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom 
mag maximaal 3,0 odour units per kubieke meter lucht bedragen. De woning van indiener 
zienswijze is niet in de berekening opgenomen. Wij hebben de berekening nogmaals 
uitgevoerd, waarbij deze woning als toetspunt is opgenomen. Uit de ‘worse-case’ 
berekening blijkt dat de geurbelasting op deze woning maximaal 0,4 odour units per 
kubieke meter lucht bedraagt. Feitelijk is deze dus nog lager. Er hoeft om die reden ook 
niet te worden gevreesd voor geuroverlast. 
 
Geluid- en verkeersoverlast 
Voor dit initiatief is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het akoestisch adviesbureau 
G&O Consult heeft het onderzoek uitgevoerd en hiervan een rapport gemaakt met 
nummer 0006ao1616V2 van 4 maart 2016. In het rapport zijn de verschillende 
bedrijfsactiviteiten die geluid produceren op de juiste wijze vastgelegd. Zie voor de 
beoordeling hoofdstuk 10 van het advies van de ODA van 25 januari 2018. Dit akoestisch 
rapport is beoordeeld en juist bevonden. In het akoestisch rapport zijn de 
verkeersbewegingen en activiteiten meegenomen. Uit het akoestisch rapport kan worden 
geconcludeerd dat:  
• bij woningen van derden voldaan wordt aan de richtwaarde voor landelijk gebied 

van de handreiking industrielawaai en vergunningverlening; 
• bij woningen van derden wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor 

maximale geluidniveaus van deze handreiking;  
•  aan de grenswaarde voor indirecte hinder wordt voldaan; 
• voor het onderdeel geluid sprake is van een goed woon- en leefklimaat; 
• voor het onderdeel geluid een omgevingsvergunning kan worden verleend en 

hierin geluidvoorschriften worden gesteld. 
Er hoeft niet te worden gevreesd voor overlast door mogelijke toename van vrachtverkeer. 
 
Toepassen van nieuwe technieken 
Initiatiefnemer zal een systeem toepassen dat nu wettelijk alleen is voorgeschreven voor 
niet biologische houderijen. Er zijn veel perspectiefvolle technieken in onderzoek. 
Initiatiefnemer wil inspelen op de actuele situatie op het moment van bouwen. Om die 
reden wordt in de vergunning niet voorgeschreven welke techniek in de inrichting moet 
worden toegepast, maar dat in elke stal ionisatiemaatregelen moeten worden getroffen, 
die leiden tot een reductie van minimaal 27 % fijnstof afgezet tegen de fijnstof 
emissiefactor voor biologische vleeskuikens (Rav-code E 5.100). 
 
Wandelgebied wordt aangetast 
Het gebied zal toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars. De Doetinchemse kant van 
de beek zal natuurvriendelijk worden ingericht, met plas-drasovergangen, oevers, water 
en poelen. Dit deelgebied zal bij uitstek geschikt worden gemaakt als uitloopgebied voor 
de inwoners vanuit de Huet en Dichteren. In het beekdal worden wandelpaden 
aangelegd, waarbij zoveel mogelijk gebruik  wordt gemaakt van bestaande paden, 
erfranden en schouwpaden. De bedoeling is dat dat natuur en (stille) recreatie in 
evenwicht blijven. Bij de nieuwe ontwikkelingen wordt ook rekening gehouden met dit 
deelgebied vanuit landschappelijk, cultuurhistorisch en waterhuishoudkundig oogpunt.  
Daarnaast is de commissie Wehlse Broeklanden meerdere keren geïnformeerd over het 
initiatief en de eventuele gevolgen hiervan voor de omgeving. De conclusie van de 
commissie Wehlse Broeklanden is dat in het ontwerp van KemperKip rekening is 
gehouden met de omschrijving uit de gebiedsvisie van de locatie. 
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Megastal en biologisch moet gepaard gaan met duurzaam en kleinschalig. 
Het gaat hier om een mening van de indiener. Dit wordt ter kennisneming aangenomen.  
 
Ten aanzien van de locatiekeuze, het ontbreken van een onderzoek, waardevermindering 
van de woning, wordt verwezen naar de beantwoording van zienswijze 1, 2, 4 en 9. 
 
Conclusie 
Deze zienswijzen geven geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 37.   
Indiener is van mening dat het gaat om een verkapte megastal welke te dicht bij woonwijk 
De Huet wordt gebouwd. De fijnstof zal gezondheidsproblemen opleveren. 
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijzen wordt verwezen naar zienswijze 35 en 36 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze ligt op 18.01 microgram/m³ per jaar en de overschrijdingsdagen op 6.38 dagen. 

De achtergrondconcentratie bedraagt 17.94 microgram/m³ en de bijdrage van het bedrijf 
0,08. De geurbelasting bedraagt 0,5 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 38.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze ligt op 17.91 microgram/m³ per jaar en de overschrijdingsdagen op 6.34 dagen. 
De achtergrondconcentratie bedraagt 17.83 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 
0,08. De geurbelasting bedraagt 0,5 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 39.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 19.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijzen wordt verwezen naar zienswijze 17 en 19, met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze ligt op 17.97 microgram/m³ per jaar en de overschrijdingsdagen op 6.61 dagen. 
De achtergrondconcentratie bedraagt 17.93 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 
0,03. De geurbelasting bedraagt 0,3 odour units per kubieke meter lucht. 
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Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 40.   
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17. 
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze ligt op 18.00 microgram/m³ per jaar en de overschrijdingsdagen op 6.28 dagen. 
De achtergrondconcentratie bedraagt 17.94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 
0,06. De geurbelasting bedraagt 0,4 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 41.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener 

zienswijze ligt op 18.00 microgram/m³ per jaar en de overschrijdingsdagen op 6.28 dagen. 
De achtergrondconcentratie bedraagt 17.94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 
0,07. De geurbelasting bedraagt 0,4 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 42. 
De indieners zijn eigenaar van een bedrijf en een woning gesitueerd tegenover 
Kemperkip. Ze zijn van mening dat onvoldoende rekening is gehouden met hun belangen, 
zowel in de deelrapportage als in de ruimtelijke onderbouwing. Ze hebben hun zienswijze 
naar drie onderdelen ingedeeld:  
A. Ontwerp-omgevingsvergunning voor de pluimveehouderij Indieners vrezen ernstige 
hinder op hun woon-en leefklimaat als op hun inrichtingenterrein. In het bijzonder voor 
wat betreft: 
 
A 1. Activiteit milieu  
Op de  aspecten:  
A 1.1 geur: Een onjuiste parameter is toegepast bij geurberekening en de mest van vrije 
uitloop is niet meegenomen; 
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A 1.2 geluid: Bij de stukken heeft niet het juiste akoestische rapport ter inzage gelegen. 
Daardoor kunnen cliënten niet beoordelen of voldoende onderzoek naar de 
geluidssituatie is gedaan. In het akoestisch rapport van 4 februari 2016 zijn 
vervoersbewegingen van bezoekers meegenomen, maar onduidelijk is of de aangegeven  
5 bewegingen representatief zijn. Ook is geen onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting 
op de golfbanen en de buitenterrassen; 
A 1.3 luchtkwaliteit: De verschillende wijze van ventilatie zijn ten onrechte niet in de 
voorschriften van de vergunning opgenomen. Ook de door de GGD vastgestelde 
maatregelen en technieken (waaronder het ionisatiesysteem) zijn ten onrechte niet aan de 
ontwerp omgevingsvergunning verbonden. In het onderzoek naar luchtkwaliteit is ten 
onrechte geen rekening gehouden met de inrichting van Pitch & Putt; 
A 1.4 gezondheidsrisico’s: Dit betreft samengevat de volgende zienswijzen: 
- Indieners vrezen gezondheidsschade als gevolg van de ontwikkeling van de 
pluimveehouderij in de nabijheid van hun bedrijf en hun woning. De nieuwste VGO 
onderzoeken zijn niet meegenomen. Door stalmaatregelen kunnen gezondheidsrisico’s 
worden verlaagd. Niet aannemelijk dat dit bij een biologische bedrijf afdoende is. De 
stelling van de GGD dat de meeste kippen binnen zitten is niet voldoende. Voorts is ten 
onrechte niet getoetst aan de advieswaarde voor Endotoxinen. 
- Ook is het voorschrift over ionisatiemaatregelen niet verbonden aan de vergunning en 
niet op correcte wijze aan de verklaring van geen bedenkingen. Onduidelijk is ten 
opzichte waarvan het reductiepercentage van 27 % voor fijnstof geldt en of het 
voldoende is om gezondheidsrisico’s uit te sluiten. De pluimveesector moet binnen 10 jaar 
70% verminderen. Hoe verhoudt zich dit met de gestelde 27%?  
- Verzoek om ook cumulatie te betrekken bij de beoordeling. Een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat is niet verzekerd.  
- In het m.e.r.-beoordelingsbesluit is niet uitgegaan van de meest recente onderzoeken 
naar gezondheidseffecten. Tevens zijn bestaande toetsingskaders om onaanvaardbare 
gezondheidsrisico’s te voorkomen ontoereikend en ontbreekt een toetsingskader voor 
endotoxinen zelfs in het geheel. Hierbij is ook nog van belang dat het gaat om een heel 
specifieke ontwikkeling, waarvan de gezondheidsrisico’s nog niet in beeld zijn. Gelet 
hierop had er een milieueffectrapport moeten worden opgesteld. 
A 1.5 opslag van (diesel)olie en gevaarlijke stoffen en overige effecten: in het m.e.r-
beoordelingsbesluit staat dat de opslag van (diesel)olie en gevaarlijke stoffen moet 
voldoen aan de betreffende publicatiereeksen. De eisen zijn evenwel ten onrechte niet 
verbonden aan de (ontwerp)omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. Ook wordt 
opgemerkt dat geen onderzoek is verricht naar de negatieve effecten vanwege stofhinder 
door wroetende kippen op steenworpafstand van de percelen van cliënten. 
 
A 2. Activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
Op de volgende aspecten:  
 
A 2.1 strijdigheid provinciale verordening: de ontwerpvergunning en verklaring van geen 
bedenkingen zijn in strijd met artikel 2.5.3 van de provinciale Omgevingsverordening 
Gelderland. Er is sprake van een nieuwvestiging van een niet-grondgebonden veehouderij.  
Een nieuwvestiging van een niet-grondgebonden veehouderijbedrijf is niet toegestaan. 
Alleen onder de voorwaarde dat een uitbreiding van een bouwvlak op grond van artikel 
2.5.3.2 van de provinciale Omgevingsverordening Gelderland zal plaatsvinden. Er is hier 
geen sprake van uitbreiding van het bouwvlak. Aan dit artikel is ook niet getoetst. 
Daarnaast staat artikel 2.5.3.1 het toevoegen van afzonderlijke nieuwe bouwvlakken in de 
weg, dan wel toestaan van zelfstandig bij elkaar horende bebouwing buiten de vigerende 
agrarische bouwvlakken. De omgevingsverordening biedt geen basis om via een afwijking 
van het bestemmingsplan op afzonderlijke locaties te bouwen. 
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A 2.2. Biologisch houden van dieren in huidige omvang: het biologisch houden van dieren 
in de beoogde omvang is in strijd met de Wet landbouwkwaliteitseisen en daarbij 
behorende regelgeving en rechtstreeks werkende Europese Verordeningen. Er wordt niet 
voldaan aan de eis van het maximumoppervlak aan stalruimte en het maximaal aantal te 
houden dieren per productie-eenheid. Er wordt geen aandacht besteed aan deze eis in de 
ruimtelijke onderbouwing. Daarom kan de activiteit niet vergund worden zoals gevraagd 
en is het niet uitvoerbaar. 
 
A 2.3 Voorschriften: de Activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
De voorschriften zijn te algemeen, rechts onzeker geformuleerd en niet handhaafbaar. 
Voorschrift 1 gaat uit van een termijn van twee jaar na realisatie van nieuwbouw 
waarbinnen landschappelijke inpassing moet plaatsvinden.  
Voorschrift 2 gaat over de sloop. De indiener is van mening dat de aanvraag had moeten 
worden uitgebreid met een artikel 2.2 a Bor vanwege het soortbeschermingsrecht. 
In voorschrift 3 is niet concreet aangegeven welke ionisatiemaatregelen worden getroffen 
die tot een reductie van fijnstof van minimaal 27% leiden wat maakt dat dit voorschrift te 
vrijblijvend en rechts onzeker is.  
Middels voorschrift 4 wordt volgens de indiener beoogd om zeker te stellen dat inderdaad 
conform de aanvraag en stukken invulling wordt gegeven aan het realiseren van het 
biologische vleeskuikenbedrijf. Er staat op voorhand vast dat Skal niet over kan gaan tot 
het afgeven van een certificaat. 
 
A 2.4 Milieu hinderaspecten: er zijn onvoldoende onderzoeken verricht naar het woon- en 
leefklimaat van en de effecten van het pluimvee bedrijf op de op een steenworp afstand 
gelegen inrichting van de indieners.  
 

A 2.5 Strijdigheid met gemeentelijk beleid: indiener is van menig dat de ontwerp-
vergunning, inclusief het Landschapsplan, in strijd met gemeentelijk beleid is. Door de 
grootschalige opzet en verspreid liggende toe te voegen bebouwing en de aan te leggen 
metershoge struweelhagen wordt de openheid van het gebied aangetast. Deze 
ontwikkeling is in strijd met de Gebiedsvisie. De locatie is daardoor niet geschikt. De 
onderhavige ontwikkeling doet forse inbreuk op het landschap, cultuurhistorie en 
waterhoudkundige aspecten onvoldoende aandacht besteed aan deze aspecten in de 
m.e.r. beoordeling. 
 
A 2.6 Soorten bescherming: op basis van de QuickScan flora en fauna kan niet worden 
geconcludeerd dat er geen vleermuizen zijn. Omdat slechts een veldbezoek op 5 mei 2015 is 
gedaan gedurende de dagperiode. De QuickScan is drie jaar oud, daarom is het 
ontwerpbesluit onzorgvuldig voorbereid. In het ontwerpbesluit zijn geen voorschriften 
opgenomen die de uitvoering van de werkzaamheden verbieden in het broedseizoen. Een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef onder 1 Wabo en verklaring van geen 
bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn vereist. 
 
A 3. Activiteit aanleggen: de voorgenomen omgevingsvergunning voor de activiteit 
aanleggen is in strijd met het toetsingskader neergelegd in de regels van het 
inpassingsplan “DW380 Doetinchem Voorst”.  
 
A 4. Activiteit bouwen: er wordt niet voldaan aan artikel 2.7 van de Wabo. Een kenbare 
toetsing aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening ontbreekt. Het aantal en de aard 
van de benodigde en aan te leggen parkeerplaatsen is niet als voorschrift opgenomen. Een 
motivering of verankering in de omgevingsvergunning met betrekking tot de activiteit 
planologisch strijdig gebruik ontbreekt. 
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B. M.e.r- beoordelingsbesluit van 13 december 2016: uit hetgeen in de 
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is betoogd, over de gezondheidsrisico’s van 
de pluimvee, volgt dat vanwege de belangrijke gevolgen die zij voor het milieu kan 
hebben een milieueffectrapport had moeten worden gemaakt bij de voorbereiding van de 
(ontwerp)omgevingsvergunning.  
 
C. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – 2012 3de wijziging op de volgende aspecten 
C 1. Procedureel: de indiener is van mening, dat het ontwerpbestemmingsplan ten 
onrechte niet in de Staatscourant is gepubliceerd. Dit is in strijd met artikel 3.8 lid 1 onder 
a Wro.  
 
C 2. Materieel: de indiener is van mening, dat het ontwerpbestemmingsplan ten onrechte 
voorwaardelijke verplichtingen bevat die zijn gekoppeld aan de geplande realisatie van  
13 pluimveestallen op 30 ha buiten het plangebied. Voorts kan er naast het geplande 
pluimveebedrijf een melkrundveebedrijf (blijven) bestaan. Hierop wordt, noch in het 
ontwerpbestemmingsplan, noch in de omgevingsvergunning ingegaan. 
 
Reactie per onderdeel 
A1. Activiteit milieu 
A 1.1 Geur. 
De geurbelasting moet op basis van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) worden 
berekend met het verspreidingsmodel V-stacks vergunningen 2010. Dit rekenprogramma 
houdt rekening met de windrichting en ligging van emissiepunten en geurgevoelige 
objecten. De gebruikershandleiding V-stacks vergunning geeft een toelichting op het 
gebruik van het verspreidingsmodel V-stacksvergunning 2010. In deze handleiding is 
vastgelegd dat bij natuurlijke ventilatie gerekend moet worden met een hoogte van  
1,5 meter, een standaard diameter van 0,5 meter en een standaard uittreesnelheid van 
0,4 m/s. Deze handleiding is gevolgd. Wij zijn van mening dat de geurbelasting juist is 
berekend. In principe hadden we niet uit hoeven te gaan van een ‘worse-case’ situatie. Dit 
hebben wij wel gedaan, zodat nooit sprake kan zijn van een onderschatting. De hoogst 
berekende geurbelasting op het geurgevoelig object van indiener zienswijze is 2,3 odour 
units per kubieke meter lucht. De door indiener zienswijze gewenste parameters zijn voor 
een vergelijk overigens nog wel doorgerekend. Bij een Emmisie Punt hoogte van 6,5 meter 
en een gemiddelde gebouwhoogte van 4,8 meter is de berekende geurbelasting op het 
geur gevoelig object van indiener zienswijze 2,0 odour units.  
 
De mest in de vrije uitloop wordt inderdaad niet meegenomen in de V-stacksberekening, 
omdat dit niet mogelijk is en niet is toegestaan op basis van de Wgv. Voor de vaste 
mestopslag geldt de minimale vaste afstand van 50 meter. Hieraan wordt ruimschoots 
voldaan. 
 
A 1.2. Geluid. 
In het eerste geluidsonderzoek dat onderdeel uitmaakte van de aanvraag werd niet 
ingegaan op het geluid dat de vleeskuikens mogelijk produceren. Het geluidsonderzoek is 
daarop aangepast met enkele regels tekst (bladzijde 9 van het rapport). Deze wijziging 
heeft verder geen invloed op de geluidsuitstraling vanuit de inrichting gehad. Het 
gewijzigde geluidsrapport is toegevoegd in de aanmeldingsnotitie MER als bijlage en dus 
ook beoordeeld. In de ruimtelijke onderbouwing zit nog het oorspronkelijke 
geluidsrapport. Abusievelijk is aanvrager vergeten om hier de laatste versie aan toe te 
voegen, dat is inmiddels alsnog gebeurd. De aanpassing van het rapport heeft geen 
invloed op de in het rapport opgenomen uitkomsten en conclusies. Er is alleen sprake van 
een tekstuele toevoeging aan het rapport. Dit heeft geen gevolgen voor de beoordeling. 
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In het akoestisch onderzoek is aangegeven dat per etmaal om bedrijfsmatige redenen  
5 bewegingen met personenauto’s in de dagperiode plaatsvinden. Hiermee worden 
bijvoorbeeld de dierenarts, bedrijfsadviseurs en dergelijke bedoeld. 5 bewegingen 
behorende bij de gevraagde activiteiten zijn een representatief aantal. 
 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van het aanvragen van de 
omgevingsvergunning. In dat kader zijn de golfbanen van Pitch & Putt en haar clubhuis 
met buitenterrassen geen geluidgevoelige gebouwen of terreinen. Deze zijn terecht in dat 
kader buiten beschouwing gelaten. In het kader van ruimtelijke ordening kan echter een 
beoordeling plaatsvinden op niet geluidgevoelige gebouwen of terreinen. Het 
buitenterras bij het clubhuis ligt op 100 meter ten zuiden van de inrichting. Alsnog is 
berekend, wat de gevolgen zijn voor dit buitenterras. Zie onderstaande tabel. 
 

dB(A) dag 07:00-19:00 avond 19:00-23:00 nacht 23:00-07:00 

Toetspunt LAr,Lt LAmax LAr,Lt LAmax LAr,Lt LAmax 

100 meter Zuid 36 51 30 51 21 21 

 
De berekende geluidniveaus zijn voor een geluidgevoelige bestemming acceptabel. Voor 
een niet geluidgevoelig buitenterras gelden geen beoordelingsniveaus, maar het is 
voldoende duidelijk dat het buitenterras niet door het geluid van de inrichting wordt 
belemmerd. 
Het buitenterras ligt in de geluidzone van de Broekhuizerstraat. De geraamde 
geluidsbelasting vanwege het wegverkeer ligt tussen de 50 en 55 dB. Het optrekken en 
afremmen van motorvoertuigen vanuit de inrichting heeft geen invloed op deze 
geluidniveaus. Ook de indirecte hinder van de inrichting voldoet op het buitenterras aan 
de grenswaarde. 
 
A 1.3. Luchtkwaliteit.  
De verschillende wijzen van ventilatie zijn beschreven in de aanmeldnotitie, het besluit op 
de aanmeldnotitie en de ruimtelijke onderbouwing. Deze documenten maken deel uit van 
de vergunning. Kemperkip heeft de keuze om de stallen natuurlijk, dan wel mechanisch te 
ventileren. Dit hoeft niet te worden vastgelegd in de voorschriften. 
 
De door de GGD voorgestelde maatregelen en technieken zijn inderdaad niet vastgelegd 
in de voorschriften van de ontwerpvergunning onderdeel milieu, maar in plaats hiervan in 
bijlage 2 bij de Activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ onder het 
hoofdstuk voorschriften. De voorschriften horen bij dit deel, omdat deze opgenomen zijn 
vanuit de verklaring van geen bedenkingen, en niet vanuit het onderdeel milieu. In artikel 
2.22, tweede lid, van de Wabo is de verplichting opgenomen dat om aan de vergunning 
verbonden voorschriften op elkaar af te stemmen.  Uit de toelichting van dit artikel blijkt 
dat dit is opgenomen om te voorkomen dat voorschriften behorende bij de verschillende 
benodigde toestemmingen niet goed op elkaar afgestemd zijn, of zelfs strijdig zijn. Om 
die reden zijn de maatregelen alleen als voorschriften opgenomen in bijlage 2 bij de 
Activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. 
  
De luchtkwaliteit moet alleen bepaald (gemeten of berekend) worden op plaatsen waar 
de blootstelling significant is (het blootstellingscriterium). Het is dus van belang om de 
plaatsen waar significante blootstelling plaatsvindt op een juiste manier te bepalen. 
Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat significant is of niet. 
In artikel 22 van de Rbl 2007, gelezen in samenhang met artikel 65 van de Rbl 20017, staat 
het volgende. Het bevoegd gezag toetst de luchtkwaliteit alleen op plaatsen waar de 
blootstellingsduur voldoende lang is. Letterlijk staat er dat het bevoegd gezag alleen 
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toetst op plaatsen waar “de bevolking kan worden blootgesteld gedurende een periode 
die in vergelijking met de middelingstijd van de betreffende luchtkwaliteitseis significant 
is”.  
Het bevoegd gezag moet dus bepalen of de middelingstijd van de norm zich verhoudt tot 
de verblijfstijd. De verblijfstijd vergelijkt men met een jaar, dag of uur. Dit is afhankelijk 
van het soort grenswaarde. 
 
Voor fijnstof gelden twee normen: een jaargemiddelde norm en een daggemiddelde 
norm. Bij de fijnstoftoetsing voor veehouderijen blijkt in de praktijk dat de luchtkwaliteit 
eerst de dagnorm overschrijdt. De luchtkwaliteit overschrijdt soms ook de jaarnorm, maar 
nooit los van de dagnorm. De dagnorm is daarmee het meest bepalend. Voor fijnstof geldt 
dan ook een middelingstijd van een dag. De verblijfstijd moet in verhouding staan tot een 
dag. Om die reden is in het rekenmodel alleen het clubgebouw ingevoerd, aangezien daar 
de medewerkers gedurende de dagperiode verblijven. Uit de berekening blijkt dat de 

fijnstofbelasting op het clubgebouw van indiener zienswijze op 18.14 microgram/m³ per 
jaar ligt en de overschrijdingsdagen op 6,28 dagen. Van de totale fijnstofbelasting 
bedraagt de achtergrondconcentratie 17.83 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 
0,31. Er wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden en zelfs aan de advieswaarde 
van de WHO. 
De gemiddelde verblijftijd van een recreant op het buitenterrein bij Pitch and Putt is maar 
enkele uren. Dit is ten opzichte van 24 uur maar heel weinig en staat niet in verhouding.  
Desondanks is het buitenterrein alsnog ingevoerd in het rekenmodel ISL3a. Wij hebben de 
berekening nogmaals uitgevoerd, waarbij ook de dichtstbijgelegen grens van het 
buitenterrein als toetspunten zijn opgenomen. Uit deze berekening blijkt dat de 
fijnstofbelasting het hoogst is op punt 1 van het buitenterrein. Dit is het dichtstbij gelegen 
punt. Op dit punt van indiener zienswijze ligt de totale fijnstofbelasting op 18.41 

microgram/m³ per jaar en liggen de overschrijdingsdagen op 6,54 dagen. Van de totale 
fijnstofbelasting bedraagt de achtergrondconcentratie 17.83 microgram/m3 en de bijdrage 
van het bedrijf 0.58. Ook op de grens van het terrein wordt ruimschoots voldaan aan de 
grenswaarden en zelfs aan de advieswaarde van de WHO. 
 
1.4. Gezondheid  
Gezondheid, fijnstof, endotoxinen 
Op 22 oktober 2018 is onderzoek verschenen in het kader van het onderzoeksprogramma 
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden ((VGO III), hieruit kunnen nog geen definitieve 
conclusies getrokken worden. Er kan echter wel geconcludeerd worden aan de hand van 
de onderzoeksresultaten vanuit VGO III dat de situatie ten aanzien van pluimveehouderij 
gunstiger is dan in de voorgaande onderzoeken. Geconcludeerd wordt namelijk dat de 
eerder gevonden associatie tussen wonen in de buurt van een pluimveehouderij en een 
verhoogd risico op longontsteking in de onderzoeksperiode na 2014 niet zichtbaar is. In de 
periode 2007-2014 was deze wel zichtbaar, hoewel relatief beperkt en per jaar 
verschillend. Om vast te stellen of het ontbreken van de associatie in de afgelopen jaren 
een trendbreuk is, moet nog vervolgonderzoek plaatsvinden. De gegevens over 2017 en 
2018 moeten worden geanalyseerd en er moeten analyses worden uitgevoerd in andere 
gebieden. De onderzoeken zijn nu uitgevoerd in een deel van Noord-Brabant en het 
noorden van Limburg. Dit is een gebied met een relatief hoge veedichtheid en hoge 
achtergrondconcentratie fijnstof. Ook is geconstateerd dat er minder astma en 
neusallergie voorkomt en dat er minder mensen wonen met COPD. Maar de mensen met 
COPD die in de directe nabijheid van veel veehouderijen wonen hebben wel grotere kans 
op ernstige klachten en gebruiken meer medicijnen. De onderzoeken geven echter ook 
aan dat het niet zonder meer mogelijk is de resultaten te generaliseren voor het hele land. 
Dit omdat elk gebied zijn bijzondere kenmerken heeft en te maken heeft met 
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verschillende uitgangspunten (zoals de veedichtheid en de achtergorndconcentratie 
fijnstof). 
 
Zie ook hoofdstuk 6 (Volks)gezondheid en Veehouderij van het besluit (Activiteit Milieu). 
Op advies van de Gezondheidsraad ontwikkelt het Rijk een landelijk toetsingskader voor 
endotoxinen. Het doel is om voor endotoxinen een vergelijkbaar toetsingskader te maken 
zoals dat bestaat voor geur en fijnstof.  
De Gezondheidsraad heeft wel een advieswaarde voor endotoxinen gegeven van  
30 EU/m3. Deze waarde is echter niet wettelijk verankerd, omdat het toetsingskader voor 
endotoxine ook nog niet klaar is. Om die reden kan een vergunning niet worden 
geweigerd. Hierbij willen wij bovendien wijzen op het advies van de GGD op dit 
onderdeel, welke deel uit maakt van het besluit. 
 
Op 31 oktober 2017 heeft de GGD advies uitgebracht over de volksgezondheidsaspecten. 
De GGD ziet het als haar taak om de gezondheid van burgers te beschermen door de 
gemeente te adviseren op het gebied van milieu en gezondheid. In haar advies wordt 
verwezen naar en getoetst aan de meest recente onderzoeken. Ook heeft de GGD wel 
degelijk de zorg vanuit de omgeving meegenomen in haar overwegingen. Om die reden 
heeft ze juist, ondanks dat het niet noodzakelijk is op basis van de geringe geur- en 
fijnstofbelasting, voorgesteld om ionisatiemaatregelen toe te passen als extra maatregel. 
Kemperkip heeft hiermee vervolgens ingestemd, om juist aan de zorg van omwonenden 
tegemoet te komen. De GGD verwacht dat de effecten voor de luchtwegen nauwelijks 
toenemen. Door het vrijwillig nemen van ionisatiemaatregelen die leiden tot een reductie 
van fijnstof van minimaal 27% verwachten zij geen negatieve effecten op de gezondheid 
van de omwonenden ten op zichte van de bestaande situatie. Dit is te verklaren doordat 
de bijdrage van het bedrijf, zelfs zonder de te treffen ionisatiemaatregelen, op de 
achtergrondbelasting erg laag is. Zoals uit de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning 
activiteit Milieu’ van de vergunning blijkt, wordt op alle punten in de ‘worse-case’ situatie 
ruimschoots aan de eisen voor fijnstof voldaan.  
Zowel de woning als het bedrijfspand zijn in deze berekeningen opgenomen. De 
berekening is opnieuw uitgevoerd in rekenjaar 2018. Uit de berekening blijkt dat de 

fijnstofbelasting op de woning van indiener zienswijze ligt op 18.68 microgram/m³ per 
jaar en de overschrijdingsdagen op 6,7. De fijnstofbelasting bij het bedrijfspand aan de 

Broekhuizerstraat 1 ligt op 18.88 microgram/m³ per jaar en de overschrijdingsdagen op  
6,9 dagen. 
De concentratie en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van  
40 microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde 
die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m3. De 
waarden zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit is in artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het 
rekenmodel ISL3a voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie 
opgenomen. Deze wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De 
achtergrondconcentratie bij de woning Vogelstraat 7 bedraagt 18.55 microgram/m3 en de 
bijdrage van het bedrijf 0,13. De achtergrondconcentratie bij het bedrijfspand 
Broekhuizerstraat 1a bedraagt 18.55 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,33. Uit 
de rekenresultaten blijkt dat de bijdrage van het bedrijf aan de woning niet significant is. 
In deze berekening is de opgelegde fijnstofreductie nog niet meegenomen. Feitelijk is de 
belasting dus nog lager. Wij concluderen dat niet hoeft te worden gevreesd dat de 
verandering van het bedrijf ontoelaatbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. 
 
Voorschrift ionisatiemaatregelen 
Als voorschrift is bij de verklaring van geen bedenkingen opgenomen dat er 
ionisatiemaatregelen getroffen moeten worden, die leiden tot een reductie van fijnstof van 
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minimaal 27%. Indiener zienswijze vindt deze voorwaarde niet duidelijk en handhaafbaar. 
Wij kunnen ons hierin vinden en stellen voor om het voorschrift op de volgende wijze te 
verduidelijken en aan te passen: 
 
‘In elke stal moeten ionisatiemaatregelen worden getroffen, die leiden tot een reductie van 
minimaal 27% fijnstof, afgezet tegen de fijnstof emissiefactor voor biologische vleeskuikens 
(Rav-code E 5.100). De fijnstof emissiefactor voor biologische vleeskuikens is vastgelegd in de 
lijst ‘Emissiefactoren fijnstof voor een veehouderij’, die door het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat is vastgesteld. Degene die de inrichting drijft zorgt ervoor dat: 
a. alvorens vleeskuikens in de stal mogen worden gehouden, de voorgestelde 
ionisatiemaatregelen inclusief beschrijving en bewijzen dat de emissiereductie minimaal 27% 
fijnstof bedraagt ter goedkeuring wordt aangeboden aan de gemeente Doetinchem. Pas als 
de voorgestelde techniek is goedgekeurd door de gemeente Doetinchem en is geplaatst, 
mogen in de stallen vleeskuikens worden gehouden.  
b. dat de ionisatiemaatregelen worden gebruikt en onderhouden overeenkomstig de 
voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de maatregelen.’ 
 
De door de GGD voorgestelde maatregelen en technieken zijn inderdaad niet vastgelegd 
in de voorschriften van de ontwerpvergunning onderdeel milieu, maar in plaats hiervan in 
bijlage 2 bij de Activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ onder het 
hoofdstuk voorschriften. De voorschriften horen bij dit deel omdat deze opgenomen zijn 
vanuit de verklaring van geen bedenkingen, en niet vanuit het onderdeel milieu. In artikel 
2.22, tweede lid, van de Wabo is de verplichting opgenomen om aan de vergunning 
verbonden voorschriften op elkaar af te stemmen. Uit de toelichting van dit artikel blijkt 
dat dit is opgenomen om te voorkomen dat voorschriften behorende bij de verschillende 
benodigde toestemmingen niet goed op elkaar afgestemd zijn, of zelfs strijdig zijn. Om 
die reden zijn de maatregelen alleen als voorschriften opgenomen in bijlage 2 bij de 
Activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. 
 
De staatssecretaris heeft de reductieeis van 70% niet verankerd in de wetgeving. De 
reductieeis van 70% geldt om die reden niet. Daarnaast vragen wij ons af of deze wel van 
toepassing zal worden op een biologische pluimveehouderij, omdat tot op heden de 
biologische veehouderijen zijn vrijgesteld van het voldoen aan de maximale 
emissiewaarden voor fijnstof uit het Besluit emissiearme huisvesting. Op basis van het 
Besluit emissiearme huisvesting is nu voor de reguliere vleeskuikensbedrijf een maximale 
emissiefactor opgenomen die 27% fijnstof reduceert ten opzichte van een traditioneel 
systeem. Kemperkip is, ondanks dat Kemperkip hiertoe wettelijk niet verplicht is, bereid 
om ionisatiemaatregelen te treffen met deze fijnstofreductie. Dit is ook als zodanig 
verankerd in de verklaring van geen bedenkingen. 
 
Verzoek om ook cumulatie te betrekken bij de beoordeling. Een aanvaardbaar woon- en 
leefkimaat is niet verzekerd. 
Voor beantwoording van deze zienswijze verwijzen we naar indiener van de zienswijze  
19 zienswijze 2a en 5. Uit de rekenresultaten blijkt dat de cumulatieve geurbelasting ter 
plaatse van het bedrijfspand 5.962 odour units per kubieke meter lucht bedraagt en op de 
woning Vogelstraat 7 is dit 7.136 odour units per kubieke meter lucht. Het leefklimaat kan 
als goed worden geclassificeerd, in zowel de huidige situatie (zonder Kemper kip) als in de 
toekomstige situatie. Ook blijkt uit de fijnstofberekeningen dat er sprake is van een goed 
woon- en leefklimaat omdat de totale belasting onder de advieswaarde van de WHO ligt.  
 

Milieueffectrapport 
Er kan alleen een milieueffectrapport worden verlangd als er sprake is van belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu. In de motivering van het besluit op de 
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aanmeldingsnotitie is aangegeven dat hiervan geen sprake is. Zoals hiervoor al opgemerkt 
zijn de gezondheidsrisico’s aan te merken als niet significant. Dit is niet gewijzigd ten 
opzichte van het moment van besluiten op de aanmeldnotitie.  
 
Wij zijn van mening dat alle besluiten zorgvuldig zijn voorbereid. Om kennis te vergaren 
over gezondheidsrisico’s is zelfs het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid 
ingeschakeld. Met de beoordelingen is steeds rekening gehouden met de meest recente 
inzichten. Uit alle beoordelingen is gebleken dat er geen sprake is van belangrijke, 
nadelige gevolgen voor het milieu. 
 
A 1.5 Opslag van (diesel)olie en gevaarlijke stoffen en overige effecten 
In het ontwerpbesluit is voor de opslag van dieselolie aangegeven (in hoofdstuk 12.1) dat 
de voorschriften uit het Activiteitenbesluit een rechtstreekste werking hebben. In de 
vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn 
geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling.  
Indiener merkt terecht op dat er geen expliciete voorschriften zijn opgenomen voor de 
kleinschalige opslag van gevaarlijke stoffen. Hoofdstuk 3.4 van het advies voor het 
onderdeel milieu is om die reden aangepast in het definitieve besluit. Er is geen reden om 
de vergunning te weigeren naar aanleiding van deze zienswijze. 
 
Op de niet voor publiek toegankelijke percelen van indiener hoeft het bevoegd gezag niet 
te toetsen. Dit is het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel dat volgt uit artikel 5.19 lid 2 
Wm. Dit is hier het geval. Landbouwgrond, akkers en tuinen zijn niet bedoeld om 
toegankelijk te zijn voor publiek en om die reden niet meegenomen met de toetsing. Wel 
zijn de bebouwingen meegenomen en de golfbanen, aangezien die wel toegankelijk zijn. 
Zoals hiervoor al aangegeven wordt ook op die plekken ruimschoots voldaan aan 
fijnstofregelgeving. 
 
A 2. Activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening  
A 2.1 Strijdigheid provinciale verordening 
Er is al sprake van een bestaand bedrijf op het perceel Broekhuizerstraat 2 in Wehl. In het 
plan is er sprake van één samengesteld bouwblok welke bestaat uit 14 delen. Uiteindelijk 
wijzigt alleen de vorm van het bouwblok. Overleggen hebben al plaatsgevonden met de 
provincie. De ruimtelijke onderbouwing is ook naar de provincie gestuurd. Uit de 
overleggen is niet gebleken dat de vestiging van het bedrijf strijdig zou zijn met het 
provinciale beleid.  
Het Plussenbeleid van de provincie is ook van toepassing. Om die reden is de procedure 
aangehouden. De gemeente moest de regels hierover uit de provinciale 
Omgevingsverordening vertalen naar eigen beleidsregels. Op 29 mei 2019 is de 
beleidsregel hiervoor door de raad vastgesteld. Het plan is getoetst aan deze beleidsregel. 
Het resultaat van deze toetsing is toegevoegd aan de stukken behorende bij de 
omgevingsvergunning en het wijzigingsplan. Hierbij zijn ook de maatregelen genoemd die 
moeten worden getroffen in het kader van het Plussenbeleid. Deze maatregelen worden 
ook als voorwaarde opgenomen in het besluit. Uit de toetsing blijkt dat het plan voldoet 
aan deze beleidsregel. 

 
Omdat het denkbeeldig samengesteld bouwblok niet groter is dan de maat die wordt 
aangehouden in het huidige beleid, gelden er geen nadere verplichtingen. Vervolgens 
moeten we bij het Plussenbeleid de systematiek van bouwvlakken loslaten. Het gaat om 
maatwerk waarbij de vorm van het bouwvlak niet relevant meer is. In het plan is geen 
sprake van het toevoegen van afzonderlijke nieuwe bouwvlakken. Alle bouwvlakken 
zullen bij toekomstige vastlegging in een bestemmingsplan gerelateerd worden aan 
elkaar. 
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A 2.2. Biologisch houden van dieren in huidige omvang 
Volgens de Wabo betekent inrichting: inrichting in de zin van de Wet milieubeheer die 
een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo 
moet hebben. Een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer is ‘elk door de mens 
bedrijfsmatige of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid dit 
binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht’. In artikel 1.1 lid 4 is bepaald 
wanneer er sprake is van één inrichting. Een inrichting wordt als één inrichting beschouwd 
als de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling 
technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke 
nabijheid zijn gelegen. Er is al veel jurisprudentie over dit begrip. Op basis van de Wet 
milieubeheer en de jurisprudentie is er sprake van één inrichting in de zin van de Wabo. 
Dit betekent niet dat in andere regelgeving het ook wordt gezien als één bedrijf. Dat het 
mogelijk voor andere regelgeving niet wordt gezien als één inrichting doet niet ter zake, 
en mag niet bij onze beoordeling worden betrokken. Op 23 februari 2018 heeft Skal bio 
controle in een brief aangegeven dat er volgens Skal geen redenen zijn om de certificering 
te weigeren en dat 13 stallen van 4.800 vleeskuikens per stal verdeeld over 5 gescheiden 
bedrijven acceptabel is. Voor deze brief wordt verwezen naar bijlage 4 bij deze Nota van 
zienswijzen. We zijn van mening dat het biologisch houden van dieren in de beoogde 
omvang niet in strijd is met de Landbouwkwaliteitswet en de daarbij behorende 
regelgeving.  
 
A 2.3 Voorschriften 
Voorschrift 1 
In de ruimtelijke onderbouwing is het landschappelijke inpassingsplan als bijlage 1 
opgenomen. In het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning is bij de activiteit, 
handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, de landschappelijke inpassing als 
voorschrift opgenomen en ook de instandhouding is hiermee gewaarborgd. Daarnaast is 
dit ook vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Hierin is een boetebepaling 
opgenomen voor als men zich niet aan de voorschriften houdt.  
 
De termijn van twee jaar na realisatie van de nieuwbouw is een redelijke maximale termijn 
waarbij rekening wordt gehouden met plantseizoenen en verder inrichting van het 
terrein. 
 
Voorschrift 2 
Naast de voorwaarden (voorschrift 2) van bijlage 2 van de omgevingsvergunning is de 
sloop ook vastgelegd in de anterieure overeenkomst. Hiervoor is ook een boetebepaling 
opgenomen. Het gemeentebestuur is van mening dat de sloop hiermee voldoende is 
gewaarborgd. 
  
Voorschrift 3 
Dit voorschrift is naar aanleiding van de zienswijze aangevuld en aangepast. Als voorschrift 
is bij de verklaring van geen bedenkingen opgenomen dat er ionisatiemaatregelen 
getroffen moeten worden, die leiden tot een reductie van fijnstof van minimaal 27%. 
Indiener vindt deze voorwaarde niet duidelijk en handhaafbaar. Wij kunnen ons hierin 
vinden en stellen voor om het voorschrift te verduidelijken en aan te passen. Zie onze reactie 
hiervoor onder het kopje ‘Voorschrift ionisatiemaatregelen’.  
 
Voorschrift 4 
In voorschrift 4 wordt voor de zorgvuldigheid vastgelegd dat alleen een biologisch 
vleeskuikenbedrijf kan worden opgericht en in werking wordt gebracht. Dit blijkt ook al 
uit de aanvraag. Daarnaast is dit vastgelegd in de voorschriften van het onderdeel milieu. 
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In voorschrift 6.1.1 behorende bij het advies milieu van de Omgevingsdienst Achterhoek is 
het volgende vastgelegd:  
“In de inrichting mogen per dierenverblijf ten hoogste 4.800 biologische vleeskuikens 
(Rav-code E 5.100) worden gehouden overeenkomstig de regels die krachtens artikel 2 van 
de Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld aan ten aanzien van de biologische 
productiemethoden. In totaal mogen maximaal 11 dierenverblijven tegelijkertijd in 
gebruik zijn en mogen binnen de inrichting niet meer dat 52.800 biologische vleeskuikens 
worden gehouden. Er mogen enkel vleeskuikens worden gehouden binnen de inrichting 
als wordt beschikt over certificaten van een controlerende instantie (thans Skal), waaruit 
volgt dat de dieren op biologische wijze worden gehouden. Zonder deze certificaten 
mogen geen dieren in de inrichting worden gehouden”. Uit het samenspel van 
voorschriften en de aanvraag blijkt dat er nimmer dieren mogen worden gehouden als de 
benodigde certificaten er niet zijn.  
 
Elke afzonderlijke regelgeving heeft zijn eigen definitie van het begrip één inrichting. In 
de Wabo betekent inrichting: “inrichting in de zin van de Wet milieubeheer die een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo moet 
hebben”. Een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer is “elk door de mens 
bedrijfsmatige of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid dit 
binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht”. In artikel 1.1 lid 4 is bepaald 
wanneer er sprake is van één inrichting. Een inrichting wordt als één inrichting beschouwd 
als de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling 
technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke 
nabijheid zijn gelegen. Er is al veel jurisprudentie over dit begrip. Op basis van de Wet 
milieubeheer en de jurisprudentie is er sprake van één inrichting in de zin van de Wabo. 
Dit betekent niet dat in andere regelgeving het ook wordt gezien als één bedrijf. Dat het 
mogelijk voor andere regelgeving niet wordt gezien als één inrichting doet niet ter zake, 
en mag niet bij onze beoordeling worden betrokken. Overigens verwachten wij dat de 
Skal wel de gevraagde certificaten afgeeft. Op 23 februari 2018 heeft het Skal aan 
Kemperkip namelijk aangegeven dat zij geen redenen zien om de certificering te 
weigeren. Zoals eerder aangegeven is er voor ons geen reden om aan te nemen dat men 
niet over een Skalcertificaat kan gaan beschikken. 
 
A 2.4 milieu hinderaspecten. 
Deze zienswijzen komen grotendeels overeen met de zienswijzen onder punt A.1 en A.2.5 
van deze zienswijze. Voor de beantwoording van deze zienswijzen zie de reactie onder 
punt A.1 en A 2.5. Met uitzondering van de volgende aspecten: water, verkeer en 
parkeren.  
 
Water 
In het kader van de goede ruimtelijke ordening zijn daarom bij de voorbereiding van de 
aanvraag om omgevingsvergunning de voor het project relevante wateraspecten 
betrokken en opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing. Vervolgens is in de anterieure 
overeenkomst en omgevingsvergunning bepaald dat de nodige bebouwing moet 
verdwijnen (stallen worden gesloopt). Dit geldt ook voor de aanwezige kuilvoeropslagen. 
Als initiatiefnemer zich niet aan de afspraken houdt is hij een boete verschuldigd. 
Daarnaast kan er handhavend worden opgetreden, omdat het ook als voorschrift (via de 
verklaring van geen bedenkingen) aan de vergunning is verbonden. Het verharde 
oppervlak op de huidige plek neemt dus af. Uiteraard komt er in het veld verharding bij, 
maar dat zijn kleine vlekjes in een groot onverhard perceel. Dat maakt het mogelijk dat 
het water ter plekke kan infiltreren zonder problemen. Water staat in zoverre niet aan de 
uitvoerbaarheid van het project in de weg. 
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Verkeer en parkeren 
Op dit moment bevindt zich al een agrarisch bedrijf op het perceel Broekhuizerstraat 2. 
Initiatiefnemer heeft de gronden al in gebruik. Voor zover al gesproken kan worden van 
een toename van de verkeersbewegingen als gevolg van de vestiging van het bedrijf is het 
gemeentebestuur van mening dat in dat geval de vervoersbewegingen per etmaal 
acceptabel zullen zijn. De extra verkeersbewegingen zijn op het totaal aantal 
verkeersbewegingen op de omliggende wegen zeer gering en doen daarmee ook geen 
afbreuk aan de verkeersveiligheid. Het project genereert niet dermate veel extra 
verkeersbewegingen, dat daarom zou moeten worden afgezien van medewerking aan de 
ontwikkeling. De bewering van de indiener is een aanname en niet nader onderbouwd.  
Op het terrein is voldoende ruimte om te parkeren.  

  
Naar aanleiding van deze zienswijze is er een aanvullende tekening bij de aanvraag 
gevoegd waaruit blijkt waar en hoeveel parkeerplaatsen er zullen worden gerealiseerd. 
Deze tekening maakt onderdeel uit van de vergunning. Ook wordt er een voorwaarde 
opgenomen in de vergunning over de aanleg en instandhouding van deze 
parkeerplaatsen. 
 
A 2.5 Strijdigheid met gemeentelijk beleid 
Bij het principebesluit van het college d.d. 21 april 2015 is overwogen dat er vanuit de visie 
Wehlse Broeklanden plussen en minnen zijn. Er zal in totaal 30 hectare worden 
aangeplant met inheemse en streekeigen beplanting. Het gebied zal toegankelijk worden 
gemaakt voor wandelaars. Deze plussen compenseren de minnen, namelijk de bebouwing 
in het gebied met 13 relatief kleine stallen en de aantasting van de openheid door de 
beplanting. Volgens de visiekaart van de Gebiedsvisie ligt het plangebied in Beekdal. Het 
beekdal betreft de Wehlse Beek met de daarop gelegen rechthoekige percelen en parallel 
daaraan (voormalige) paden, sloten en singels. Parallel aan de beek liggen de 
dekzandruggen die letterlijk opduiken tussen de lage natte graslanden. In dit beekdal 
willen we de openheid, lange lijnen en het groene karakter versterken, met nadruk op 
natuurontwikkeling. De dwarslijnen die in het verleden zo kenmerkend waren in het 
landschap, zullen hersteld worden met behulp van hagen, paden, singels en sloten. De 
Wehlse Beek zal als strakke lijn in het landschap zichtbaar blijven. De Doetinchemse kant 
van de beek zal natuurvriendelijk worden ingericht, met plas-drasovergangen, oevers, 
water en poelen. Dit deelgebied zal bij uitstek geschikt worden gemaakt als uitloopgebied 
voor de inwoners vanuit De Huet en Dichteren. In het beekdal worden wandelpaden 
aangelegd, waarbij zoveel mogelijk gebruik ` wordt gemaakt van bestaande paden, 
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erfranden en schouwpaden. De bedoeling is dat dat natuur en (stille) recreatie in 
evenwicht blijven. Bij de nieuwe ontwikkelingen wordt ook rekening gehouden met dit 
deelgebied vanuit landschappelijk, cultuurhistorisch en waterhuishoudkundige oogpunt.  
Daarnaast is de commissie Wehlse Broeklanden meerdere keren geïnformeerd over het 
initiatief en de eventuele gevolgen hiervan voor de omgeving. De commissie heeft het 
initiatief getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie Wehlse 
Broeklanden. De conclusie en het advies van de commissie Wehlse Broeklanden is dat in 
het ontwerp van KemperKip rekening is gehouden met de omschrijving uit de gebiedsvisie 
van de locatie. Daarmee past het plan in het gebied en is deze niet in strijd met de 
Gebiedsvisie.  
 
Gelet op het vrij open en overwegend agrarische karakter van het gebied is vestiging van 
een biologisch bedrijf niet bezwaarlijk. Het open karakter van de agrarische gronden 
wordt gehandhaafd en deze zal de agrarische functie houden. Door de wandelpaden kan 
het gewenste recreatieve medegebruik, in de vorm van een uitloopgebied voor de 
omliggende woonwijken, van het gebied versterkt worden. Binnen dit deelgebied worden 
grootschalige grondgebonden agrarische bedrijven aangetroffen. Een duurzame 
instandhouding van de landbouw biedt kansen voor de openheid van het gebied en het 
behouden van de identiteit van het landschap. Bij de landschappelijke inpassing van 
Kemperkip zijn de (historisch) kenmerkende landschapselementen toegepast, 
landschapselementen die tevens een gewenste biotoop bieden voor dieren, waaronder 
bijen. We zijn van mening dat openheid niet betekent dat het hele landschap in een 
oogopslag te overzien is. Zichtlijnen geven het gevoel van openheid en worden gevormd 
door afwisseling in de kijkafstand. Door de vestiging van de stallen worden zichtlijnen iets 
veranderd, maar het landschap verandert hierdoor niet van een open naar een besloten 
landschap. 
 
Indiener ziet de vestiging van Kemperkip als een indirecte belemmering van de 
natuurontwikkeling in het deelgebied. Indiener heeft niet aannemelijk gemaakt welke 
feitelijke belemmering worden toegebracht aan de natuurontwikkeling van dit gebied  
door de plaatsing van het biologisch bedrijf. Ondanks dat er geen nieuwe natuur wordt 
aangelegd is voor de realisatie van het bedrijf een landschappelijke inpassing uitgewerkt. 
De landschappelijke inpassing voorziet in een aantal landschapseisen en elementen die er 
toe leiden dat de nieuwe stallen op een juiste wijze ruimtelijk worden ingepast. Er is geen 
sprake van forse inbreuk op het landschap en cultuurhistorie of nadelige gevolgen voor 
het milieu. Daarom is een milieueffectrapport niet nodig. 
 
A 2.6 Soorten bescherming 
Indien bij de QuickScan is aangetoond dat er geen matig of strikt beschermde soorten 
aanwezig zijn, dan geldt een algemene vrijstelling. Indien wel beschermde soorten 
aanwezig zijn, en met nader onderzoek aangetoond is dat er schadelijke effecten op deze 
beschermde soorten zijn is het noodzakelijk om mitigerende of compenserende 
maatregelen te treffen. Een QuickScan heeft al op de locatie plaatsgevonden. Naar 
aanleiding van deze zienswijze is op 17 oktober 2018 aanvullend onderzoek uitgevoerd. Er 
wordt opnieuw aangegeven dat het leefgebied niet wordt aangetast op een manier dat 
overtreding van de wet aan de orde zal zijn. Dit aanvullende onderzoek is bij de 
omgevingsvergunning gevoegd en maakt onderdeel uit van het besluit. 
 
A 3. Activiteit aanleggen  
In het ontwerpbesluit staat in de bijlage ‘Activiteit Aanleggen’ omschreven waarom deze 
activiteit noodzakelijk is. Zowel de Gasunie als de leidingbeheerder van de 
hoogspanningsverbinding zijn akkoord.  
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Voor wat betreft het inrichtingsplan is zowel in het ontwerpbesluit als in de ruimtelijke 
onderbouwing aangegeven dat het plan naar aanleiding van opmerkingen is aangepast. In 
de ruimtelijke onderbouwing staat hierbij toegelicht dat naast de aanpassing van de 
situering van de stallen ook de strook vrij is gemaakt van bomen. Dit blijkt ook uit de 
tekening van de landschappelijke inpassing welke als bijlage 1 bij de ruimtelijke 
onderbouwing is gevoegd. Hierbij zit ook een tekening waarbij stallen 11 en 12 zijn 
verplaatst en ook de bomen/beplanting is aangepast. De datum van deze tekening is na 
aanpassing echter niet aangepast. Hierdoor lijkt het alsof het plan niet is aangepast, maar 
dit is dus wel het geval. Daarnaast is in de tekst een kleine (illustratieve) afbeelding van het 
inrichtingsplan opgenomen. Hiervoor is ten onrechte nog het oude inpassingsplan 
gehanteerd. De ruimtelijke onderbouwing is op dit punt aangepast.  
 
A 4. Activiteit bouwen  
Het gemeentebestuur heeft de aanvraag aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening 
getoetst. In artikel 2.10 van de Wabo worden de weigeringsgronden voor het onderdeel 
bouwen opgesomd. Indien geen van deze weigeringsgronden zich voordoet, moet de 
omgevingsvergunning worden verleend (limitatief imperatief stelsel). Bij de beoordeling 
van de aanvraag zijn deze criteria in acht genomen. In het ontwerpbesluit is bij de 
activiteit Bouwen duidelijk de conclusie van de toetsingen opgenomen. Hieruit blijkt dat 
er geen weigeringsgronden zijn. In het ontwerpbesluit wordt bij de toetsing aan het 
bestemmingsplan de relatie gelegd met de Activiteit Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening. Om niet tweemaal hetzelfde op te schrijven wordt naar deze 
activiteit verwezen. 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is er bij de activiteit Handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening een voorschrift opgenomen met betrekking tot de aard en 
omvang van de parkeermogelijkheden en de instandhouding hiervan. 
 
B. M.e.r- beoordelingsbesluit van 13 december 2016  

Wij hebben in de omgevingsvergunning niet betoogd dat de gezondheidsrisico’s 
belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Zowel in de 
omgevingsvergunning als in het besluit op de aanmeldingsnotitie is juist uitvoerig 
gemotiveerd dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen. De indiener verwijst 
naar een uitspraak van de rechtbank Brabant. In deze zaak werden de gezondheidsrisico’s 
gebrekkig gemotiveerd. Om die reden heeft de rechtbank het besluit vernietigd. Wij 
hebben, in tegenstelling tot deze gemeente, juist uitvoerig gemotiveerd dat er geen 
sprake is van belangrijke nadelige gezondheidsrisico’s. 
 
C. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – 2012 3de wijziging op de volgende aspecten: 
C.1 Procedureel 
Voor bestemmingsplanwijzigingen of –uitwerkingen geldt een afzonderlijke 
voorbereidingsprocedure. Deze is vastgelegd in artikel 3.9a van de Wro. Uit dit artikel valt 
op te maken, dat een kennisgeving van een ontwerp wijzigingsplan niet hoeft te worden 
gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
C.2 Materieel 
Aan de realisatie van het bouwplan voor de 13 pluimveestallen zijn twee voorwaarden 
gekoppeld: landschappelijke inpassing en de sloop van (voor het geplande 
pluimveebedrijf) niet meer benodigde bedrijfsgebouwen, te weten een jongveestal van ca. 
323 m2 en een werktuigenberging van ca. 395 m2. Deze voorwaarden zijn als voorschriften 
opgenomen in de omgevingsvergunning. Het is inderdaad niet nodig deze voorwaarden in 
het bestemmingsplan op te nemen. 
Indiener geeft aan dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied - 2012’ met de aangevraagde 
verandering het mogelijk maakt dat de gronden en bouwwerken gebruikt kunnen 
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(blijven) worden voor melkrundvee. Voor melkrundvee gelden vaste afstanden van 
respectievelijk 50 meter tot een woonperceel in het buitengebied en 100 meter tot het 
woonperceel in de bebouwde kom. Aan deze afstanden, gemeten vanaf de rand van het 
bouwvlak en meest nabijgelegen woonperceel, wordt ruimschoots voldaan. Daarnaast is 
op grond van artikel 3.5.1 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied - 2012’ per bouwvlak 
maximaal één agrarisch bedrijf toegestaan. 
 
Conclusie 
De opmerking over het voorschrift over de te treffen ionisatiemaatregelen en de opslag van 
gevaarlijke stoffen leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. Ook wordt 
aan het besluit voor de activiteit Milieu voorschriften gevoegd voor de kleinschalige opslag 
van gevaarlijke stoffen. Verder wordt het besluit aangevuld met een toetsing aan het 
Plussenbeleid, nader onderzoek in het kader van Flora en Fauna en een tekening van de aan 
te leggen parkeerplaatsen. Voor wat betreft parkeren wordt ook een aanvullend 
voorschrift opgenomen. Naar aanleiding van de zienswijze over de activiteit Aanleggen is 
een afbeelding uit de ruimtelijke onderbouwing aangepast. Tot slot vormt de zienswijze 
aanleiding om artikel 3.5.11 ‘Voorwaardelijk verplichtingen Broekhuizerstraat 2 Wehl’ uit 
het ontwerpbestemmingsplan te verwijderen. 
 
Zienswijze 43.   
De zienswijze is een kopie van punt 1 en 2 van zienswijze 19.  
 
Reactie 
Zie reactie op punt 1 en 2 van zienswijze 19 met uitzondering van de berekende geur- en 
fijnstofbelasting op de woning van indiener. Uit de berekening blijkt dat de 
fijnstofbelasting op de woning van de indiener van de zienswijze op 17.97 microgram per 
m3 ligt en de overschrijdingsdagen op 6.28 dagen. De achtergrondconcentratie bedraagt 
17.94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,04. De geurbelasting bedraagt 0,2 
odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 44. 
Dergelijke kippenstallen horen niet zo dicht bij de bebouwde kom geplaatst te worden. Er is 
geen relevant onderzoek uitgevoerd, ondanks de berichten van de GGD en het heeft geen 
betrekking op deze specifieke situatie. Gezondheidsproblemen zijn voorspelbaar. In de 
bijlage zijn aanvullende gronden aangegeven, zijnde: fijnstofoverlast, verplichte nieuwe 
technieken, stankoverlast, geluids- en verkeersoverlast, verminderde waarde woning, 
wandelgebied wordt aangetast, megastal en biologisch moet gepaard gaan met duurzaam 
en kleinschalig. 
 
Reactie 
Fijnstof en gezondheidsrisico’s 
Uit onderzoek in het oosten van Noord Brabant en het noorden van Limburg blijkt dat 
rond pluimveehouderijen en geitenhouderijen iets vaker longonstekingen voorkomen. Dit 
is een gebied met een relatief hoge veedichtheid en hoge achtergrondcencentratie 
fijnstof. Ook is geconstateerd dat er minder astma en neusallergie voorkomt en dat er 
minder mensen wonen met COPD. Maar de mensen met COPD die in de directe nabijheid 
van veel veehouderijen wonen hebben wel grotere kans op ernstige klachten en 
gebruiken meer medicijnen. De onderzoeken geven echter ook aan dat het niet zonder 
meer mogelijk is de resultaten te generaliseren voor het hele land. Dit omdat elk gebied 
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zijn bijzondere kenmerken heeft en te maken heeft met onder andere verschillende 
achtergronddepotities en veedichtheid. 
 
Het VGO onderzoek maakt duidelijk dat de combinatie van emissies van fijnstof, aan 
stofdeeltjes gebonden endotoxine en ammoniak-secundair fijnstof uit de veehouderijen 
gezondheidseffecten veroorzaken. Zoals uit de bijlage ‘advies besluit 
omgevingsvergunning activiteit Milieu’ van de vergunning blijkt, wordt op alle punten in 
de ‘worst-case’ situatie ruimschoots aan de eisen voor fijnstof voldaan. De woning van de 
indiener van de zienswijze is niet in deze berekening opgenomen. Wij hebben de 
berekening nogmaals uitgevoerd, waarbij deze woning ook als toetspunt is opgenomen. 
Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van de 
zienswijze ligt op 18.01 microgram per m3 ligt en de overschrijdingsdagen op 6,38 dagen. 
De fijnstofbelasting en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden de norm van 
40 microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. Deze ligt zelfs ruim onder de advieswaarde 
die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, deze is 20 microgram/m3. De 
waarden zijn berekend met het rekenmodel ISL3a. In de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit is in artikel 75 vastgelegd met welke methode gerekend moet worden. Het 
rekenmodel ISL3a voldoet hieraan. In dit rekenmodel is een achtergrondconcentratie 
opgenomen. Deze wordt o.a. vastgesteld via metingen door de Rijksoverheid. De 
achtergrondconcentratie bedraagt 17.94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,08. 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de bijdrage van het bedrijf op de woning van indiener 
van de zienswijze niet significant is. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat niet hoeft 
te worden gevreesd dat de verandering van het bedrijf nadelige gezondheidseffecten tot 
gevolg heeft.  
 
De gemeente Doetinchem heeft de GGD Noord- en Oost Gelderland om een advies 
gevraagd. De GGD ziet het als haar taak om de gezondheid van burgers te beschermen 
door de gemeente onafhankelijk te adviseren op het gebied van milieu en gezondheid. De 
GGD verwacht dat de effecten voor de luchtwegen en gezondheid, gelet op de geringe 
geur- en fijnstofbelasting, op de nabijgelegen woningen nauwelijks zullen toenemen. 
Gelet op de zorgen uit de buurt heeft zij voorgesteld (ondanks dat er geen noodzaak was) 
om ionisatiemaatregelen toe te passen als extra maatregel. Kemperkip heeft hier 
vervolgens vrijwillig mee ingestemd, om aan de zorg van omwonenden tegemoet te 
komen. Er worden dus extra ionisatiemaatregelen genomen die leiden tot een reductie 
van minimaal 27% van de fijnstofemissie door het bedrijf. Hierdoor wordt ten opzichte 
van de ‘worse’ case berekening de fijnstofemissie nogmaals met 27% teruggedrongen. 
Hiermee voldoet het bedrijf vrijwillig aan de maximale emissiewaarde voor fijnstof die is 
opgenomen in het Besluit emissiearme huisvestingssystemen. De stelling van indiener van 
de zienswijze is onjuist en niet onderbouwd. 
 
Geuroverlast  
In de vergunning is in de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’, de 
‘worse-case’ situatie berekend. De geurbelasting moet op basis van de Wet geurhinder en 
veehouderij worden berekend met het rekenprogramma V-stacks vergunningenen. Dit 
rekenprogramma houdt rekening met de windrichting en ligging van emissiepunten en 
geurgevoelige objecten. Uit de ‘worse-case’ berekening met V-stacks vergunning blijkt dat 
ruimschoots aan de normen op de nabijgelegen geurgevoelige objecten wordt voldaan. 
De maximale toegestane geurbelasting op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom 
mag maximaal 3,0 odour units per kubieke meter lucht bedragen. De woning van indiener 
van de zienswijze  is niet in de berekening opgenomen. Wij hebben de berekening 
nogmaals uitgevoerd, waarbij deze woning als toetspunt is opgenomen. Uit de ‘worse-
case’ berekening blijkt dat de geurbelasting op deze woning maximaal 0,4 odour units per 
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kubieke meter lucht bedraagt. Feitelijk is deze dus nog lager. Er hoeft om die reden ook 
niet te worden gevreesd voor geuroverlast. 
 
Geluid- en verkeersoverlast 
Voor dit initiatief is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het akoestisch adviesbureau 
G&O Consult heeft het onderzoek uitgevoerd en hiervan een rapport gemaakt met 
nummer 0006ao1616V2 van 4 maart 2016. In het rapport zijn de verschillende 
bedrijfsactiviteiten die geluid produceren op de juiste wijze vastgelegd. Zie voor de 
beoordeling hoofdstuk 10 van het advies van de ODA van 25 januari 2018. Dit akoestisch 
rapport is beoordeeld en juist bevonden. In het akoestisch rapport zijn de 
verkeersbewegingen en activiteiten meegenomen. Uit het akoestisch rapport kan worden 
geconcludeerd dat:  
• bij woningen van derden voldaan wordt aan de richtwaarde voor landelijk gebied 

van de handreiking industrielawaai en vergunningverlening; 
• bij woningen van derden wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor 

maximale geluidniveaus van deze handreiking; 
•  aan de grenswaarde voor indirecte hinder wordt voldaan; 
• voor het onderdeel geluid sprake is van een goed woon- en leefklimaat; 
• voor het onderdeel geluid een omgevingsvergunning kan worden verleend en 

hierin geluidvoorschriften worden gesteld. 
Er hoeft niet te worden gevreesd voor overlast door mogelijke toename van vrachtverkeer. 
 
Voor de overige opmerkingen: daling van de huizenprijs, locatie keuze, wandelgebied wordt 
aangetast en megastal en biologisch moet gepaard gaan met duurzaam en kleinschalig, 
wordt verwezen naar de beantwoording van zienswijzen 35 en 36. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 45.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener van de 
van de zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van 
indiener van de zienswijze ligt op 18.81 microgram per m3 en de overschrijdingsdagen op 
6.69 dagen. De achtergrondconcentratie bedraagt 18.76 microgram/m3 en de bijdrage van 
het bedrijf 0,06. De geurbelasting bedraagt 0,4 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 46.   
De indiener heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De 
zienswijze is een kopie van punt 1 van zienswijze 19. 
 
Reactie 
Zie reactie op punt 1 van zienswijze 19. 
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Conclusie 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 47.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener van de 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van 
de zienswijze ligt op 18.52 microgram per m3 en de overschrijdingsdagen op 6.62 dagen. De 
achtergrondconcentratie bedraagt 18.46 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,05. 
De geurbelasting bedraagt 0,3 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 48.  
De indiener heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en besluit 
m.e.r.-beoordelingsplicht. De zienswijze is een kopie van zienswijze 19. 
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 en 19 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener van de 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van 
de zienswijze ligt op 18.00 microgram per m3 en de overschrijdingsdagen op 6.28 dagen. De 
achtergrondconcentratiebedraagt 17.94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,06. 
De geurbelasting bedraagt 0,3 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 49.   
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener van de 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van 
de zienswijze ligt op 18.81 microgram per m3 en de overschrijdingsdagen op 6.69 dagen. De 
achtergrondconcentratiebedraagt 18.76 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,06. 
De geurbelasting bedraagt 0,4 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
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beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 

Zienswijzen 50 en 53 
Indieners wonen op hetzelfde adres en hebben beide drie zienswijzen ingediend: 
1. Tegen het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied- 2012 3de wijziging 
Broekhuizerstraat 2  7031 EE Wehl. Deze zienswijze is een kopie van zienswijze 19. 
2. Indiener van de zienswijze heeft een zienswijze ingediend tegen het besluit MER 
beoordelingsplicht biologische pluimveehouderij Broekhuizerstraat 2 te Wehl. Deze 
zienswijze is een kopie van zienswijze 19 
3. De zienswijze ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen is een kopie van zienswijze 17. 
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijzen wordt verwezen naar zienswijze 17 en 19 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener van de 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van 
de zienswijze ligt op 18.00 microgram per m3 en de overschrijdingsdagen op 6.28 dagen. De 
achtergrondconcentratie bedraagt 17.94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,06. 
De geurbelasting bedraagt 0,3 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 

Zienswijzen 51 en 54 
Indiener van de zienswijzen wonen op hetzelfde adres en hebben beide een zienswijze 
ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen en het ontwerpbestemingsplan buitengebied. De zienswijze is een kopie van 
zienswijze 17 en 19 onderdeel 1. 
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijzen wordt verwezen naar zienswijze 17 en 19 
onderdeel 1 met uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning 
van indiener van de zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de 
woning van indiener van de zienswijze ligt op 18.81 microgram per m3 en de 
overschrijdingsdagen op 6.69 dagen. De achtergrondconcentratiebedraagt 18.76 
microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,05. De geurbelasting bedraagt 0,3 odour 
units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijzen 52 en 55 
Indieners wonen op het zelfde adres en hebben beide een zienswijze ingediend tegen het 
Besluit m.e.r.-beoordelingsplicht. De zienswijze is een kopie van zienswijze 17 en 19 
onderdeel 2. 
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Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijzen wordt verwezen naar zienswijze 17 en 19 
onderdeel 2 met uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning 
van indiener van de zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de 
woning van indiener van de zienswijze ligt op 18.00 microgram per m3 en de 
overschrijdingsdagen op 6.28 dagen. De achtergrondconcentratiebedraagt 17.94 
microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,06. De geurbelasting bedraagt 0,3 odour 
units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 56 
De zienswijze tegen het ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen komt overeen met zienswijze 17.  

Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener van de 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van 
de zienswijze ligt op 17.90 microgram per m3 ligt en de overschrijdingsdagen op 6.34 
dagen. De achtergrondconcentratie bedraagt 17.90 microgram/m3 en de bijdrage van het 
bedrijf 0,07. De geurbelasting bedraagt 0,4 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 57.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 19.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijzen wordt verwezen naar zienswijze 17 en 19 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener  van de 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van 
de zienswijze ligt op 17.97 microgram per m3 en de overschrijdingsdagen op 6.38 dagen. De 
achtergrondconcentratie bedraagt 17.93 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,04. 
De geurbelasting bedraagt 0,2 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 58.   
De zienswijze is een kopie van zienswijze 19.  
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Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijzen wordt verwezen naar zienswijze 17 en 19 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener  van de 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van 
de zienswijze ligt op 17.97 microgram per m3 en de overschrijdingsdagen op 6.38 dagen. De 
achtergrondconcentratie bedraagt 18.17.93 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 
0,04. De geurbelasting bedraagt 0,2 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 

Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 59.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17. 
  
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener van de 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van 
de zienswijze ligt op 17.99 microgram per m3 en de overschrijdingsdagen op 6.28 dagen. De 
achtergrondconcentratiebedraagt 17.94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,05. 
De geurbelasting bedraagt 0,3 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 

Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 60.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener van de 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van 
de zienswijze ligt op 17.98 microgram per m3 en de overschrijdingsdagen op 6.28 dagen. De 
achtergrondconcentratiebedraagt 17.94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,04. 
De geurbelasting bedraagt 0,3 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 61.   
De zienswijze is een kopie van zienswijze 17.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar zienswijze 17 met 
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uitzondering van de berekende geur- en fijnstofbelasting op de woning van indiener van de 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van 
de zienswijze ligt op 17.98 microgram per m3 en de overschrijdingsdagen op 6.28 dagen. De 
achtergrondconcentratiebedraagt 17.94 microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,05. 
De geurbelasting bedraagt 0,3 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 

Zienswijze 62.  
De zienswijze is een kopie van zienswijze 19.  
 
Reactie 
Voor de beantwoording van deze zienswijzen wordt verwezen naar zienswijze 17 en 19 met 
uitzondering van de berekende geur- en fijnstof belasting op de woning van indiener van de 
zienswijze. Uit de berekening blijkt dat de fijnstofbelasting op de woning van indiener van 
de zienswijze indiener van de zienswijze ligt op 17.96 microgram per m3 en de 
overschrijdingsdagen op 6.28 dagen. De achtergrondconcentratiebedraagt 17.93 
microgram/m3 en de bijdrage van het bedrijf 0,03. De geurbelasting bedraagt 0,2 odour 
units per kubieke meter lucht. 
 
Conclusie 
Opmerking 4 van zienswijze 17 leidt tot aanpassing van het besluit. Het voorschrift van de 
verklaring van geen bedenkingen wordt op de aangegeven wijze aangepast. De overige 
beoordeelde zienswijzen geven ons geen aanleiding om af te wijken van het 
ontwerpbesluit. 
 
Zienswijze 63.  
 
1. De indiener is van mening dat wij het Bouwbesluit niet op het bouwplan hebben 

toegepast. Op geen enkele manier wordt getoond dat wij het plan daadwerkelijk 
vooraf hebben getoetst. 

2. Er wordt gehandeld in strijd met het vereiste van goede ruimtelijke ordening door de 
bouw toe te staan, terwijl nog niet zeker is of de certificering kan worden verkregen.  

3. Het bouwplan is in strijd met de provinciale verordening en had afgewezen moeten 
worden omdat de oppervlakte van de totale bebouwing 1.5 hectare is volgens het 
advies van SAAB. De afzonderlijke ronde stallen in het land zullen samen met de 
huislocatie een bouwperceel behoeven van 1,5 hectare. 

4. De ruimtelijke onderbouwing is onvolledig en onzorgvuldig door het feit dat de 
conclusie in de ruimtelijke onderbouwing niet is aangepast terwijl de inhoud van het 
stuk van het ministerie van EZ waarop de conclusie gebaseerd zou moeten zijn is 
gewijzigd. Daarnaast er is geen deskundigen-advies gevraagd met betrekking tot een 
hoog pathogene uitbraak.  

5. Ten onrechte ontbreken voorschriften met betrekking tot investeringen conform het 
plussenbeleid. 

6. Ten onrechte is vermeld op pagina 17 van het MER-beoordelingsbesluit dat er geen 
m.e.r. hoefde opgesteld te worden, omdat risico`s voor volksgezondheid en andere 
pluimveebedrijven aanleiding geven voor de veronderstelling dat belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt. 
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7. In de ruimtelijke onderbouwing wordt het bedrijf als niet-grondgebonden 
gekwalificeerd en in het collegeadvies staat dat er sprake is van een grondgebonden 
veehouderij. Uit jurisprudentie van 2013 (201302670/1/R3) blijkt dat deze wijze van 
houden van dieren als grondgebonden activiteit moet worden gezien. 

8. Het meewerken aan het plan van Kemperkip is in strijd met het uitgangspunt van het 
collegebesluit van 21 april 2015 waarin wordt aangegeven dat er alleen meegewerkt 
zou worden aan het plan als blijkt dat het woon- en leefklimaat niet verslechterd. Aan 
deze voorwaarde wordt niet voldaan en daarom kan er geen gebruik worden gemaakt 
van de verklaring van geen bedenkingen. 

 
Reactie 
1. Het bouwplan is wel degelijk getoetst aan het Bouwbesluit. De conclusie hiervan is ook 
specifiek in het ontwerpbesluit genoemd. Dit staat onder de Activiteit Bouwen. Als alle 
artikelen genoemd zouden worden waaraan is getoetst dan zou het een erg lang besluit 
worden. Vandaar dat ervoor is gekozen om alleen de conclusie te vermelden. 
 
2. Deze zienswijze komt overeen met opmerking 6 van indiener van de zienswijze 17. Zie 
voor beantwoording zienswijze 17 opmerking 6. 
 
3. De Stichting Advisering Agrarische plannen (SAAB) is bij hun advisering van juli 2015 
uitgegaan van een maximale 1.5 hectare aan bouwpercelen. Het aantal te houden kippen 
is bepalend voor een doelmatige bedrijfsvoering. Op de ingediende aanvraag blijft de 
bebouwing beperkt binnen 1 hectare aan bouwpercelen. Uit de berekening van de 
toelichting op het bestemmingsplan Buitengebied – 2012 (bladzijde 12), blijkt, dat de 
toekomstige situatie (na realisatie van de pluimveestallen) als volgt is: 2.644 m2 
(oppervlakte nieuw verkleind bouwvlak) + 6.487 m2 (13 nieuwe kippenstallen) = 9.131 m2. 
Dat is niet alleen minder dan 1 hectare, maar ook minder dan de oppervlakte van het 
huidige agrarisch bouwvlak, dat momenteel 10.217 m2 bedraagt. Met de verkleining van 
het bouwvlak op de thuislocatie neemt niet de productiecapaciteit voor de te houden 
kippen af. Deze blijft bestaan in de 13 stallen op afstand. De bedrijfseconomische opzet is 
niet veranderd ten opzichte van de advisering van SAAB. De SAAB vindt de gevraagde 
vestiging en vergroting van het bouwperceel tot een omvang van circa 1.5 hectare vanuit 
landbouwkundig oogpunt bedrijfseconomisch uitvoerbaar. Enkel een kleiner bouwvlak 
maakt niet dat de bedrijfseconomische uitvoerbaarheid wordt aangetast.  
 
4. Het gemeentebestuur is van mening dat de conclusie bovenaan pagina 57 van de 
ruimtelijke onderbouwing in stand kan blijven, ook op basis van het juiste en toegevoegde 
gespreksverslag. Bij de besluitvorming is overwogen dat ten aanzien van de verspreiding 
van de dierziekten op basis van de voorliggende advisering vanuit het ministerie van EZ en 
de NVWA en de onderbouwing op het gebied van verspreiding van dierziekten de risico’s 
niet zodanig groot en duidelijk zijn dat het op dit moment aanleiding geeft de 
besluitvorming op te schorten of de vergunning te weigeren. Hiervoor is ook steun te 
vinden in de rechtspraak (Raad van State 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:886).  
 
5. Het gemeentebestuur is van mening dat er sprake is van uitbreiding van staloppervlakte 
voor niet-grondgebonden veehouderij. Daarom is het Plussenbeleid van de provincie van 
toepassing. Om die reden is de procedure aangehouden. De gemeente moest de regels 
hierover uit de provinciale Omgevingsverordening vertalen naar eigen beleidsregels. Op 
29 mei 2019 is de beleidsregel door de raad vastgesteld. Het plan is getoetst aan de 
beleidsregel. Het resultaat van deze toetsing is toegevoegd aan de stukken behorende bij 
de omgevingsvergunning en wijzigingsplan, waarbij de voorwaarden toegevoegd zijn aan 
deze stukken als bindend. Hieruit blijkt dat het plan voldoet aan deze beleidsregel. 
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6. Er kan alleen een milieueffectrapport worden verlangd als er sprake is van belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu. In de motivering van het besluit is aangegeven dat 
hiervan geen sprake is. Zoals in de aanmeldingsnotitie en het ontwerpbesluit al is 
opgemerkt zijn de gezondheidsrisico’s aan te merken als niet significant. 
  
De belangrijkste zoönosen in relatie tot de pluimveehouderij en ziekten zijn in de 
ruimtelijke onderbouwing uitgebreid beschreven. Binnen de inrichting zijn de bepalingen 
ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing. 
Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden voorkomen, 
dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van 
bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten 
van veetransportwagens. 
 
Binnen de inrichting gelden strikte hygiënemaatregelen. Noodzakelijke bezoekers moeten 
door een hygiënesluis en moeten bedrijfskleding dragen. Na het verlaten van de stal 
worden wederom de hygiënemaatregelen genomen. Voor elke stal en uitloop is aparte 
bedrijfskleding aanwezig. Andere bezoekers komen nooit in contact met de dieren. 
 
In de vergunning zijn maatregelen in voorschriften opgenomen teneinde zoönosen te 
weren om ziektedruk en uitbraak van ziekten te voorkomen. Er is geen enkele aanleiding 
om te oordelen dat het initiatief ontoelaatbare gezondheidsrisico’s voor de omgeving zal 
geven. 
 
Wij zijn van mening dat alle besluiten zorgvuldig zijn voorbereid. Om kennis te vergaren 
over gezondheidsrisico’s is zelfs het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid 
ingeschakeld.  Met de beoordelingen is steeds rekening gehouden met de meest recente 
inzichten. Uit alle beoordelingen is gebleken dat er geen sprake is van belangrijke, 
nadelige gevolgen voor het milieu. 
 
7. In de ruimtelijke onderbouwing is terecht uitgegaan van een niet-grondgebonden 
bedrijf. De grondslag hiervoor kan worden gevonden in de Omgevingsverordening 
Gelderland (geconsolideerde versie van januari 2018). In de begripsbepalingen is een 
grondgebonden veehouderijbedrijf als volgt omschreven: “Agrarisch bedrijf dat gericht is 
op het ontwikkelen van activiteiten waarbij de productie voor meer dan 50 procent 
afhankelijk is van het producerend vermogen van de grond waarover het bedrijf in de 
omgeving van de bedrijfsgebouwen kan beschikken.” Aan de voorwaarde om voor meer 
dan 50 procent in de eigen voedselbehoefte van het agrarisch bedrijf te voldoen wordt in 
deze situatie niet voldaan. Om die reden is sprake van een niet-grondgebonden 
veehouderijbedrijf: “Agrarisch bedrijf dat hoofdzakelijk is gericht op veehouderij waarvan 
het voer voor de landbouwhuisdieren voor het grootste gedeelte niet geteeld wordt op de 
gronden die in de nabijheid van het agrarisch bouwperceel zijn gelegen, en waarop de 
veehouderij rechten heeft.”  
 
De provincie heeft het ten tijde van de Reconstructieplannen gemaakte onderscheid tussen 
intensieve veehouderijbedrijven en grondgebonden veehouderijbedrijven inmiddels 
verlaten. Bij een intensieve veehouderij moest tenminste 250 m2 aan bedrijfsvloeroppervlak 
in gebruik zijn voor andere dieren dan melkrundvee, schapen, paarden, biologisch 
gehouden dieren of voor natuurbeheer ingezette dieren. Een gelijkluidende 
begripsbepaling is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2012’. KemperKip 
valt vanwege de biologische productiemethode (conform artikel 2 van de 
Landbouwkwaliteitswet) niet onder de definitie van een intensieve veehouderij. De 
definities van een intensieve veehouderij en niet-grondgebonden veehouderij komen 
echter niet overeen, zodat naar huidige inzichten ook bij een niet-intensieve veehouderij 
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sprake kan zijn van een niet-grondgebonden veehouderij. Anders dan voorheen is niet de 
biologische productiemethode, maar de eigen voedselproductie voor de gehouden dieren 
bepalend voor deze indeling. Ons advies dat ten grondslag heeft gelegen aan het B&W 
besluit van 21 april 2015 is achterhaald. Zoals aangegeven in de ruimtelijke onderbouwing 
is in deze situatie sprake van een omschakeling van een grondgebonden veehouderijtak 
naar een niet-grondgebonden tak.  
 
8. De zienswijze over het woon- en leefklimaat wordt hieronder beantwoord. Wij zijn van 
mening dat het woon- en leefklimaat niet verslechtert. Indiener van de zienswijze 
suggereert dat de GGD heeft aangegeven dat het aantal gevallen van longonsteking 
waarschijnlijk met 7,2% zal toenemen. Dit is niet in het rapport opgenomen. De GGD 
verwijst naar het VGO-rapport en de verbanden die zijn gevonden in het 
onderzoeksgebied. Uit onderzoek in het oosten van Noord Brabant en het noorden van 
Limburg blijkt dat rond pluimveehouderijen en geitenhouderijen iets vaker 
longontstekingen voorkomen. Dit is een gebied met een relatief hoge veedichtheid en 
hoge achtergrondcencentratie fijnstof. Ook is geconstateerd dat er minder astma en 
neusallergie voorkomt en dat er minder mensen wonen met COPD. Maar de mensen met 
COPD die in de directe nabijheid van veel veehouderijen wonen hebben wel grotere kans 
op ernstige klachten en gebruiken meer medicijnen. De onderzoeken geven echter ook 
aan dat het niet zonder meer mogelijk is de resultaten te generaliseren voor het hele land. 
Dit omdat elk gebied zijn bijzondere kenmerken heeft en te maken heeft met onder 
andere verschillende achtergronddeposities en veedichtheid.  
 
Het VGO onderzoek maakt duidelijk dat de combinatie van emissies van fijnstof, aan 
stofdeeltjes gebonden endotoxine en ammoniak-secundair fijnstof uit de veehouderijen 
gezondheidseffecten veroorzaken. Het VGO onderzoek maakt duidelijk dat de combinatie 
van emissies van fijnstof, aan stofdeeltjes gebonden endotoxine en ammoniak-secundair 
fijnstof uit de veehouderijen gezondheidseffecten veroorzaken. 
Zoals uit de bijlage ‘advies besluit omgevingsvergunning activiteit Milieu’ van het besluit 
blijkt wordt op alle punten in de ‘worse-case’ situatie ruimschoots aan de eisen voor 
fijnstof voldaan. Ook blijkt dat de bijdrage van het bedrijf aan de totale fijnstofbelasting 
erg klein is. De fijnstofbelasting en het aantal overschrijdingsdagen liggen ruim beneden 
de norm van 40 microgram/m3 en 35 overschrijdingsdagen. De totale fijnstofbelasting ligt 
zelfs ruim onder de advieswaarde die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorstelt, 
deze is 20 microgram/m3. Er is sprake van een goed leefklimaat. 
 
Ook blijkt uit de berekening van de geurbelasting dat omwonenden geen slechter woon- 
en leefklimaat krijgen. Zie ook zienswijze 17 nummer 2a en 5. Uit de resultaten blijkt dat 
de cumulatieve geurbelasting op een geurgevoelig object nagenoeg niet wijzigt. De 
classificatie van leefklimaat verandert bij geen enkel geurgevoelig object. Het woon- en 
leefklimaat verslechtert niet.  
 
Conclusie 
Opmerking 5 leidt tot aanpassing van het besluit. De aanvraag is alsnog getoetst aan het 
Plussenbeleid. Deze toetsing is als bijlage bij de vergunning gevoegd en maakt onderdeel 
uit van het besluit. De conclusie is opgenomen in het besluit en in de voorschriften wordt 
verwezen naar de te treffen maatregelen. De overige beoordeelde zienswijzen geven ons 
geen aanleiding om af te wijken van het ontwerpbesluit. 
 
Zienswijzen 64, 65 en 66.  
Deze zienswijzen zijn buiten de termijn voor het indienen van zienswijzen ontvangen en 
worden daarom buiten beschouwing gelaten.  
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4. Bijlagen  
 
Bijlage 1: Lijst met indiener van de zienswijzen (wordt niet gepubliceerd). 
Bijlage 2: Rekenresultaten ISL3a fijnstof berekeningen. 
Bijlage 3: Rekenresultaten V-stacksvergunning geurberekeningen. 
Bijlage 4: Brief Skal certificatie Kemperland Wehl (d.d. 23 februari 2018). 
Bijlage 5: Plussenbeleid Doetinchem 2019. 
Bijlage 6: Lijst met wijzigingen omgevingsvergunning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


