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Geachte heer, mevrouw,
Namens cliënten,
- M.E.J.M. Baggen; Venloseweg 55 te Grubbenvorst
- B. Botman; Witveldweg 72 te Horst
- Paul Vallen, Winterheide 16, 5971 GD Grubbenvorst
- N. Hendrix; Kloosterstraat 78 te Grubbenvorst
- A. Teeuwen; Meerlosebaan 1c te Grubbenvorst
- J. Gubbels; Tuinhaversveld 9a te Grubbenvorst
- M. Vergeldt; Losbaan 46 te Lottum
- P. Niessen; Losbaan 45 te Grubbenvorst
- J.A.T. Hoof; Losbaan 1 te Grubbenvorst
- W. Bergs; Witveldweg 8 te Grubbenvorst
- J.H.J. Engels; De Akkervrouw 11 te Grubbenvorst
- E. Dings; Losbaan 46 te Lottum
- L.H.G.G. Linskens; E. Dorsstraat 26 te Grubbenvorst
- C.J. van der Zalm; Lavendelheide 14 te Grubbenvorst
- P.J.M. Beerkens; Prof. Linssenlaan 1 te Grubbenvorst
- Coenders BV, Witveldweg 33 te Grubbenvorst
- B. Sanders; Meerlosebaan 10 te Grubbenvorst
- H. Hermkens; Witveldweg 18 te Grubbenvorst
- J.J.M. Geurts; Witveldweg 13 te Grubbenvorst
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- N.J.A. Jacobs; Burg. Van Leentstraat 3 te te Grubbenvorst
- W.P.J. Vogelzangs; Spechtenlaan 6 te Grubbenvorst
- D. Siepermann; Kaldenbroek 1 te Lottum
- P.J. Geerlings; Witveldweg 17 te Grubbenvorst
- N. Gilissen; Stationsweg 10 te Lottum
- P. Simons; Maricollenweg 23 te Grubbenvorst
- H.A. Hendrickx-Rebbers; Grubbenvorsterweg 32a te Lottum
- J.M. Putker; Witveldweg 22 te Grubbenvorst
- J. Ried, Witveldweg 34, 5971 NS Grubbenvorst
- J.M.J. Brutsaert, Horsterweg 35, 5971 ND Grubbenvorst
worden zienswijzen ingebracht tegen het ontwerpbesluit tot vergunningverlening krachtens de
Natuurbeschermingswet voor de beoogde bedrijfshandelingen van de veehouderij, mestverwerkingsinstallatie en
slachterij aan de Witveldweg 35 te Grubbenvorst.
Zienswijzen
Aard van de vergunningaanvraag
De vergunning betreft de natuurschadelijke gevolgen van de beoogde veehouderij annex mestverwerking en WKK
(warmtekrachtkoppeling) alsook een slachterij voor wettelijk beschermde Natura 2000 zones, waaronder De
Maasduinen. Dit richt zich hoofdzakelijk op de stikstofemissies (ammoniak NH3 en stikstof NOx).
U noemt jaaremissies van 3.839 kg NH3 vanwege de veehouderij, 443 kg vanwege de mestverwerking, 17.975 kg NOx
vanwege de WKK en 1.698 kg NOx vanwege transport.
Salderen is als water naar de zee dragen
Het provinciebestuur stelt zich op het standpunt dat de nieuwvestiging van de veehouderij met de bijkomende
deposities toelaatbaar is omdat deze zouden worden gecompenseerd middels de intrekking van milieuvergunningen
van elders gelegen bedrijven rond de betrokken natuurwaarden. De saldogevende bedrijven betreffende de Blaktweg
12a te Melderslo en de Laagheide 9 te Grubbenvorst.
U noemt dit (extern) salderen.
Cliënten stellen dat dit gelijk staat aan water naar de zee dragen.
Met het intrekken van milieuvergunningen wordt (nagenoeg) niets bereikt.
In het voorliggende geval laat u Heideveld als saldogevend bedrijf optreden, terwijl allesbehalve de intentie bestaat de
bedrijfsvoering te staken.
Salderen kan geen deugdelijke grondslag voor het bestreden besluit kan zijn.
Primair wordt gesteld dat geen wettelijke bevoegdheid bestaat om te salderen.
Subsidiair wordt gesteld dat salderen middels milieuvergunde rechten ondeugdelijk is.
Milieuvergunningen voor veebedrijven intrekken als compensatie voor ammoniakemissietoename is als water naar de
zee dragen om de volgende redenen.
Het intrekken van een milieuvergunning op locatie X is zinloos indien diezelfde dieren op locatie Y weer opduiken en
waarbij niet tevens ook een veel lagere depositie optreedt voor de betrokken natuurwaarden. Met het intrekken van
een milieuvergunning wordt zeker niet bewerkstelligd dat die dieren niet meer (mogen) worden gehouden.
Meer in het algemeen wordt gesteld dat het zwaar onevenwichtige overheidsbeleid een belangrijke oorzaak moet heten
waarom sinds het jaar 2002 / 2003 geen wezenlijke emissie- en depositiereducties meer worden gerealiseerd.
Puntsgewijs wordt dit als volgt toegelicht:
1. De minister van LNV heeft erkend dat sinds 2002/2003 de emissies niet langer afnemen.
2. CBS: in de afgelopen 8 jaar blijkt de veestapel nagenoeg gelijk gebleven.
3. Relatie tussen gelijk blijven omvang veestapel enerzijds en anderzijds het dierrechtenstelsel en melkquotum. De
omvang van de veestapel wordt niet gereguleerd via Wet milieubeheer en Natuurbeschermingswet.
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4.
5.

Ammoniakemissies op 100 kilometer van de bron zijn slechts voor minder dan 60% neergeslagen, met als gevolg
dat bedrijfsverplaatsing geen wezenlijk bijdrage levert.
Stalemissiereductiebeleid toenemend marginaal

Conclusie: waar de veestapel al jaren gelijk blijft, stalemissies zeer ver dragen en stalemissiereductie een beperkte
reductiebijdrage levert, is het laten intrekken van milieuvergunningen als compensatie van krachtens de
Natuurbeschermingswet toegelaten depositietoenames onzinnig beleid.
Dit wordt per punt nader toegelicht.
Ad 1. De minister van LNV heeft erkend dat sinds 2002/2003 de emissies niet langer afnemen.
In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat sinds omstreeks 2002/2003 de ammoniakemissies
niet langer blijken te dalen. In de meeste recente berichtgeving (MvT Crisis en Herstelwet, Tweede Kamer,
vergaderjaar 2009–2010, 32 127, nr. 3, pagina 25) wordt melding gemaakt dat reeds sinds 2002 de depositiewaarde niet
langer afneemt.
Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw is een tendens van daling van de stikstofdepositie in
Nederland waar te nemen. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt in zijn rapport «Realisatie
Milieudoelen, Voortgangsrapport 2009» vast dat de landelijk gemiddelde stikstofdepositie op natuur
halverwege de jaren negentig circa 3 000 mol stikstof
per hectare per jaar bedroeg. Vanaf 1994 nam de stikstofdepositie geleidelijk af tot circa 2 200 mol per
hectare per jaar in 2002. Sindsdien bleef zij op dat niveau.

Natuurbalans 2009 van het Planbureau voor de Leefomgeving schrijft in september 2009 (pagina 172):
Sinds 2003 daalt de emissie niet meer. De totale ammoniakemissie in Nederland bedroeg in 2007
ongeveer 133 miljoen kg, waarvan de landbouwemissie ruim 90% uitmaakt (120 miljoen kg). De emissie
ligt daarmee nog boven het vastgestelde NEC-plafond van 128 miljoen kg (EU, 2001).

Dit roept natuurlijk de vraag op naar de reden waarom de emissies niet langer afnemen. Die vraag dringt te meer,
aangezien een aantal politici menen dat een verdere emissieafname in het verschiet ligt (onder meer krachtens de Wet
ammoniak en veehouderij, Besluit Huisvesting krachtens de Wet milieubeheer, de ammoniakparagraaf in de (concept)
beheerplannen krachtens de Natuurbeschermingswet, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) krachtens de Crisis- en
Herstelwet).
Ad 2. CBS: in de afgelopen 8 jaar blijkt de veestapel nagenoeg gelijk gebleven.
Kennisname van de Land- en tuinbouwcijfers 2009 (LEI Wageningen UR / Centraal Bureau voor de Statistiek) laat
zien dat sinds 2002/2003 de veestapel nagenoeg gelijk is gebleven.
In de cijfers valt ook op dat het aantal bedrijven in diezelfde periode met meerdere tientallen procenten is afgenomen. Het aantal
dieren per bedrijf blijkt te zijn toegenomen (schaalvergroting). De dieren van de gestaakte bedrijven zijn kennelijk
verhuisd naar de bedrijven die hebben uitgebreid. Voor die bedrijfsuitbreidingen zijn noodzakelijkerwijs nieuwe stallen
opgericht.
Aan de Land- en tuinbouwcijfers 2009, LEI Wageningen UR / Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden de
volgende cijfers ontleend. De drie dominante veetakken worden genoemd: het melkvee, het pluimvee, en de
varkenshouderij.
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het aantal intensieve veehouderijbedrijven (hokdierbedrijven) tussen 1985 en 2008
is afgenomen van een 12.756 naar 5.545. Het aantal graasdierbedrijven (met name melkvee) neemt tussen 1985 en
2008 af van 63.381 naar 38.883. Hieruit volgt dat het staken van veehouderijbedrijven letterlijk aan de orde van de dag
is.
Hieronder wordt achtereenvolgend een overzicht gegeven van de melkvee-, pluimvee- en varkensstapel.
Daaruit blijkt dat deze sinds 2002/2003 nauwelijks is gewijzigd.

Het aantal melkvee is sinds 2002/2003 nauwelijks gewijzigd (een kleine 4 miljoen), terwijl het aantal bedrijven sterk
blijft afnemen.
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Het aantal varkens is sinds 2002/2003 nauwelijks gewijzigd (omstreeks 12 miljoen) terwijl het aantal bedrijven blijft
afnemen.

Het aantal stuks pluimvee is sinds 2002/2003 nauwelijks gewijzigd (ca. 95 miljoen) terwijl het aantal bedrijven blijft
afnemen.
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Kortom, het aantal bedrijven vermindert fors, maar de omvang van de veestapel blijft gelijk. De dieren van de
gestaakte bedrijven zijn (dus) verplaatst naar de resterende bedrijven. Dit hangt direct samen met de op basis van de
mestwetgeving in het leven geroepen dierrechten (zie hierna, punt 3.).
Kennelijk moet worden vastgesteld dat het beleid gericht op emissieafname een steeds marginaler effect oplevert,
aangezien met de naar de nieuwe stallen verhuisde dieren kennelijk geen wezenlijke emissieafnames meer wordt
gerealiseerd. Althans, sinds 2002/2003 treden geen emissieafnames meer op.
Gezien de aanmerkelijke bedrijfsmutaties van de afgelopen jaren behoren verhalen over een veehouderijsector die op
slot zit tot het rijk der fabelen.
Ad 3. Relatie gelijk blijven omvang veestapel met dierrechtenstelsel + melkquotum
De omvang van de Nederlandse veestapel is voor varkens, pluimvee en melkkoeien gereguleerd via andere wetgeving dan
de Wet milieubeheer of de Natuurbeschermingswet. Krachtens enerzijds de Wet Meststoffen (varkens- en
pluimveerechten) en anderzijds de Europeesrechtelijke melkquota voor melkkoeien geldt een direct of indirect een
plafond aan het aantal landbouwhuisdieren (althans, de varkens, kippen, melkvee) in Nederland1. De daarmee
samenhangende productierechten (mestproductierecht voor varkens en kippen, melkproductierecht voor melkvee)
vertegenwoordigen een economische waarde, en zijn ook verhandelbaar. Een aanzienlijk aantal van die rechten zijn
overigens in handen van bankinstellingen (onderpand voor bedrijfsinvesteringen enz.). Gezien de economische
waarde van deze productierechten bestaat er een stevige economische impuls om deze rechten operationeel te houden,
met als gevolg een impuls voor het in stand houden van de huidige veestapelomvang.
Ad 4. Ammoniakemissies op 100 kilometer van de bron zijn slechts voor minder dan 60% neergeslagen.
Nadat vastgesteld moet worden dat zowel de ammoniakemissies alsook de omvang van de veestapel de laatste jaren
gelijk zijn gebleven, geldt nog de vraag of bedrijfsverplaatsing wellicht oplossingen kan bieden (grotere afstanden
creëren tussen emissiebronnen -de veehouderijbedrijven- en kwetsbare natuurgebieden.
Milieuwetenschappelijk is reeds in de jaren negentig vastgesteld dat op een afstand van 1000 meter slechts ca. 20% van
de ammoniakemissies zijn neergeslagen. Op 100 kilometer blijkt pas minder dan 60 % van de emissies te zijn
neergeslagen. Verwezen wordt naar het recente rapport 'Effecten van ammoniak op de Nederlandse natuur', pagina 26
(Alterra-rapport 1698, ISSN 1566-7197 [2008], in opdracht van het ministerie van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu en het ministerie van LNV)2.

Kortom, het verplaatsen van veebedrijven is geen wezenlijk middel om de overbelasting van ammoniakdeposities aan
te pakken. Het effect van bedrijfsverplaatsing is marginaal.
Ad 5. Stalemissiereductiebeleid toenemend marginaal; ondergeschikt percentage totale ammoniakemissies
Ten slotte nog de vraag of de reductie van stalemissies tot wezenlijke reducties kan leiden.
Verwezen wordt naar de LEI-publicatie 'Gevolgen van aanpassingen in het ammoniakbeleid voor de intensieve
veehouderij', rapport 3.06.03, juli 2006, §3.2:

overigens beiden potentieel eindig per 2015
Volledige rapport (middels zoekterm 1698) beschikbaar via:
http://www.alterra.wur.nl/NL/publicaties+Alterra/Alterra+rapporten/
1
2
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Deze gegevens leiden tot de volgende vaststellingen:
Verreweg het grootste deel van de ammoniakemissies is afkomstig van de veehouderij.
Iets minder dan de helft van het totaal is afkomstig van stalemissies, de overige emissies zijn afkomstig van het
uitrijden van de mest en overige bronnen.
Verreweg de grootste historische reductie is afkomstig van emissiebeperking vanwege het uitrijden van de mest.
Ruim de helft van de stalemissies is afkomstig van melkvee, 25% van varkens en 17% van de pluimvee.
De aangevraagde natuurbeschermingswetvergunning ziet enkel toe op de stalemissies. Deze maken slechts de helft
uit van de totale veehouderijammoniakemissies. De totale stalemissies van de varkens en kippen vormen samen
minder dan een kwart van de totale ammoniakemissies. Voor melkvee worden amper emissiearme staltechnieken
toegepast, overigens ondanks dat wel degelijk -werkbare- stalsystemen beschikbaar zijn. De melkveesector verzet
zich al decennia politiek radicaal tegen realistisch emissiereductiebeleid.
De vaak genoemde inzet van luchtwassers zijn enkel voor de varkenshouderij bewezen techniek. Hierbij geldt de
aantekening dat enkel voor grotere bedrijven deze investering rendabel blijkt te zijn. Dit betekent dat luchtwassers
enkel inzetbaar zijn bij de emissies, veroorzaakt door de grotere varkensstallen. Hieruit volgt dat hooguit een deel
van de helft van 25% van de emissies met luchtwastechnieken -in potentie- bewerkt kan worden. Per saldo gaat dit
om niet veel meer dan enkele procenten van de totale emissies. Kortom, ook met luchtwassers kan slechts een
ondergeschikt percentage van de totale emissies worden gereduceerd. Overigens is een goede werking van
luchtwassers een belangrijke punt van zorg, aangezien luchtwassers kwetsbare systemen zijn3. Over luchtwassers
gaan in de politiek veel fabels de ronde.
Gezien het feit dat de stalemissies van de kippen en varkens maximaal de helft van enkel de stalemissies omvatten en
reeds een groot aantal bedrijven emissiearme stallen hebben gerealiseerd kan van emissiearme stalsystemen evenmin de
oplossing worden verwacht. Feit is dat sinds 2002/2003 de emissie ook niet of nauwelijks meer afnemen.
Conclusie
Met salderen wordt water naar de zee gedragen. De betrokken dieren van een ingetrokken milieuvergunning komen op
een andere locatie onvermijdelijk weer terug, zonder dat dan wezenlijke depositiereductie kan zijn gerealiseerd. Indien
salderen enkel dient ter compensatie en niet ter reductie van deposities, dan moet worden opgemerkt dat het al dan
niet intrekken van een milieuvergunning geen effect geeft op de optredende deposities. Het al dan niet intrekken van
milieuvergunningen heeft geen positief noch een negatief effect omdat daarmee geen enkele controle bestaat over de
totaal optredende deposities. Het intrekken van milieuvergunningen kan het geen rol spelen in saldering.
Subsidiair, salderen
Indien u ondanks het voorgaande meent te moeten volharden de saldering in het vergunningbesluit te betrekken, dan
wordt het volgende opgemerkt.
De rechtsgeldige emissies zijn onjuist vastgesteld. De betrokken vergunningtitels zijn onjuist beoordeeld.
De vergunningen dienen te worden gecorrigeerd naar de werking van het Besluit Huisvesting. Met het Besluit
Huisvesting geldt een maximale emissiewaarde per dierplaats. Voor mestvarkens geldt een emissiewaarde van 1,4 kg
per dierplaats. Aan de 615 mestvarkens op de Laagheide 9 komt geen 1845 kg toe, maar 615 x 1,4 kg. Voor fokzeugen
en biggen gelden eveneens maximale emissiewaarden. De emissies van de Blaktweg 12a zijn eveneens overschat.
Het Besluit Huisvesting geldt van rechtswege. Uiterlijk per 1 januari 2013 gelden genoemde emissiewaarden per
dierplaats van de betrokken veehouderijbedrijven. Nu de salderingstransactie plaats heeft op een datum na 1 januari
2013, moet de vergunningtitels worden gecorrigeerd naar de werking van het Besluit.
3 Roland W. Melse; Air treatment techniques for abatement of emissions from intensive livestock productin, Thesis Wageningen University,
Wageningen, NL (2009)
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Voorts lijkt u te stellen dat NH3 deposities uitwisselbaar zijn met NOx deposities. U onderbouwt die stelling niet.
Appellanten achten dit geen valide stelling. Als u mij een analogie toestaat: dat appels en peren beiden fruit genoemd
worden maakt niet dat appels en peren gelijkgesteld kunnen worden.
Evenmin kan worden ingezien dat de NOx deposities zich met het Aagrostacks rekenmodel laat berekenen. Ook
hiervoor ontbreek een onderbouwing. Het Aagrostacks berekeningsmodel is ontwikkeld voor depositieberekeningen
voor ammoniak, en niet ook voor NOx.
Twijfels bestaan over de representativiteit van de berekening. De beoogde locatie ligt op aanzienlijk kortere afstand tot
de Duitse N2000 zone dan de saldogevende locaties. De uitkomsten van uw berekening zijn ondeugdelijk.
Tot slot wordt opgemerkt dat het gelijk blijven dan wel beperkt afnemen van de deposities een onvoldoende inzet
moet heten indien u salderen als mitigerende maatregel toelaat. Immers, op het mitigerende karakter is het nodige af te
dingen. Het betreffen bedrijven zonder wezenlijk economisch perspectief, die zeer waarschijnlijk sowieso zouden
worden gestaakt. Bij het mitigerende karakter van saldering zijn wezenlijke kanttekeningen te plaatsen. Nu de
overbelasting van de Natura 2000 zones reeds een zodanig ernstige vorm heeft aangenomen, kunt u geen besluit
nemen waarbij u zich beperkt tot mitigering, en niet ook de noodzaak van een urgente daling van de deposities in de
besluitvorming betrekt. Immers, het voortduren van een overmaat aan stikstof zal na verloop van tijd onomkeerbare
gevolgen kennen. Afhankelijk daarvan kunt u al dan niet volstaan met een mitigerende maatregel. U heeft de urgentie
van depositiedaling evenwel niet onderzocht. Uw conceptbesluit moet hierom invalide heten.
Weigering GS betrokken stukken toe te sturen
U bent per mailbericht gevraagd de vergunningaanvraag toe te sturen. Tot op heden weigert u de toezending met de
motivering dat het dossier enkel per brief kan worden opgevraagd. In welke tijd leeft het provinciebestuur van
Limburg? U wekt de indruk het opwekken van onnodige weerstand tot vast onderdeel van uw communicatiebeleid te
hebben verheven. U wordt hierbij andermaal verzocht om toezending van het betrokken vergunningdossier.
Conclusie
Het besluit voldoet niet aan de te stellen eisen.
U wordt verzocht een definitief besluit te nemen met in acht neming van hetgeen hiervoor is ingebracht.
Hoogachtend,

Mr. V. Wösten
Nb:
Onlangs zijn zienswijzen ingediend bij uw ontwerp WABO vergunning besluit voor het zelfde bedrijf.
Bij die gelegenheid zijn de machtigingen reeds overlegd. U wordt verwezen naar dat vergunningdossier voor de machtigingen.
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