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Borne, 17 februari 2018
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7620 AE BORNE
Onderwerp:
Bezwaarschrift omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het op biologische wijze houden van
500 vleesvarkens, Oude Bieffel 17 te Zenderen.
Geacht College,
Met grote teleurstelling hebben we kennis genomen van uw besluit om vergunning te verlenen aan
de heer Kuiphuis om in zijn stal 500 biologische varkens te kunnen onderbrengen.
Na lang wikken en wegen en inwinning van advies geeft u aan niet anders te kunnen dan de
vergunning te verlenen.
Het is wrang te moeten constateren dat in de regeringsverklaring van het huidige kabinet maar liefst
€ 200.000.000 beschikbaar komt voor sanering van overlast gevende varkenshouderijen en het
College van de gemeente Borne nu een overlast gevende varkenshouderij dicht bij de
woonbebouwing toestaat.
De wijkvereniging is het niet eens met dit besluit waarbij voor ons de belangrijkste reden is dat de
gemeente zorg dient te dragen voor een gezond woon- en leefklimaat. Wij zetten bij de haalbaarheid
daarvan, in de omgeving van de varkensstal , hele grote vraagtekens. Omdat de 500 biologische
varkens veelal buiten de stal zullen vertoeven (normering SKAL) zal dit onherroepelijk leiden tot
onaanvaardbare gezondheidsrisico’s. Voor de wijkvereniging niet acceptabel en niet bevorderend
voor een plezierig woonklimaat.
In een onderzoek van Wageningen UR Livestock Research van november 2009 dat gaat over
blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij staat beschreven dat er bij deze
varkenshouderijen een verhoogd risico bestaat op het ontwikkelen van longaandoeningen.
Blootstelling aan fijnstof is er aanzienlijk hoger dan in de wetenschappelijke literatuur voorgestelde
streefwaarden.

Uit het door de gemeente aangevraagde onderzoek bij de GGD d.d. 14-11-2017, waarin wordt
vermeld dat er nauwelijks sprake is van gezondheidsrisico’s , kunnen we nergens lezen dat dit
onderzoek betrekking heeft op een varkenshouderij met vrije uitloop. We zetten dan ook grote
vraagtekens bij het GGD advies.
Door de aanwezigheid van 500 biologische varkens zal er een forse toename ontstaan van vliegen in
de omgeving. Dit zal leiden tot overlast.
Omdat het dak van de varkensstal deels open is zal stank en fijnstof door het dak omhoog stijgen en
door met name de westenwinden als zeer hinderlijk en risicovol worden ervaren.
Door hormonaal gedrag bespringen opgroeiende varkens van een maand of drie elkaar wat gepaard
gaat met veel geschreeuw. Deze jonge varkens produceren met gemak 80 Db geluid hetgeen tot veel
overlast en ergernis zal leiden bij de aan- en omwonenden. Het bespringen zal naar mate jonge
gelten en beren bij elkaar worden geplaatst nog veel erger zijn. Ook zal sprake zijn van stank en
fijnstof overlast die buiten de stal wordt geproduceerd.
De wijkvereniging blijft dan ook van mening dat een (biologische) varkenshouderij op deze plek zo
dicht bij de bebouwing zeer ONWENSELIJK is. Een dergelijke stal past volstrekt niet zo dicht bij de
woning van de buren (fam. Hoedemaker) waar de varkens stinkend en schreeuwend tot aan hun
erfgrens lopen en op slechts 25 meter van het terras achter hun woning verblijven. Ook ligt de stal
veel te dicht bij de omliggende woningen. Een hoop “gedoe” zal op deze wijze de komende jaren
niet uitblijven.
Het bevreemdt ons in hoge mate dat de regelgeving m.b.t. het houden van biologische varkens
minder stringent is dan die van het houden van varkens in de intensieve veehouderij. De wetgever
lijkt te denken dat biologische varkens minder stank en geluidsoverlast veroorzaken hetgeen
natuurlijk absoluut niet waar is.
Al weer vele jaren geleden stond er nabij de huidige varkensstal ook een stal voor ruim 300 varkens.
Dat was nog op het moment dat de Stroom Esch volop in ontwikkeling was. Nu vele jaren later is de
bebouwing veel dichter bij gekomen en zijn in het buitengebied ook nieuwe woningen gebouwd w.o.
in de Bornse Flieren. Door deze ontwikkeling zou je van een gemeente beleid verwachten met
inzichten en visie die passen bij de nieuwe situatie. Helaas is dat niet het geval gebleken.
Hoe de gemeente ooit met opsplitsing van een grote kavel dit bestemmingsplan heeft kunnen
vaststellen, bestaande uit een grote kavel (huidige paardenhouderij) en een voor het buitengebied
heel kleine kavel waarop slechts plaats is voor de huidige varkensstal, is voor ons niet te begrijpen.
Dat de toename van het aantal verkeersbewegingen voor de gemeente geen probleem is begrijpen
we niet. Het smalle weggetje dat leidt langs de varkensstal wordt door vele fietsers en wandelaars
gebruikt. Zij zullen hinder ondervinden van de grote wagens die moeten zorgen voor aanvoer van
het voer en stro, afvoer van de mest, brengen van jonge biggen en afvoeren van varkens voor de
slacht. Het te smalle weggetje is in de huidige situatie ongeschikt voor deze voertuigen en zal voor
veel schade aan de bermen zorgen.
De wijkvereniging ziet zeker kansen voor de toekomst. Wij zouden graag zien dat de gesplitste kavel
weer wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en de huidige varkensstal in handen

komt van de fam. Hoedemaker. De stal kan dan worden omgebouwd tot een overdekte manage waar
veel wijkbewoners graag naar toe zullen gaan en deze ontwikkeling zal beslist op support van de
wijkbewoners en de omwonenden kunnen rekenen.
De gemeente Borne zou samen met de fam. Hoedemaker in gesprek moeten gaan met de heer
Kuiphuis om deze transactie op een fatsoenlijke manier op te lossen.
Wij hebben begrepen dat er in de omgeving diverse mogelijkheden zijn voor de heer Kuiphuis om
in/bij leeggekomen agrarische bedrijven zijn varkens te huisvesten met wel mogelijkheden tot groei.
Om dit te bereiken is visie, politieke wil en daadkracht nodig.
De wijkvereniging verzoekt u dit bezwaarschrift gegrond te verklaren, waarbij we het recht willen
behouden dit bezwaarschrift van aanvullende gronden te voorzien.
Met vriendelijke groet,
Frans Edelijn, Voorzitter wijkvereniging Stroom Esch
Blauwgras 60
7623GM BORNE.
Tel 074-2663242

