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Betreft: Zienswijze milieueffectrapportage vleesvarkensstal Rummersdijkstraat te Hengstdijk. 

 

Ik maak bezwaar tegen de te lange tijd tussen de opgestelde richtlijnen in 2006 en de aanvraag nu 

van de gecombineerde MER. Het is opvallend dat in deze aanvraag/aanvulling nu 6860 varkens 

i.p.v. 6720 worden aangevraagd en dat ondanks meerdere varkens en dezelfde luchtwassers de 

stank/ ammoniak belasting stukken lager zijn. Er is duidelijk sprake van gegoochel met cijfers.  

Bovendien stel ik vast dat de aanvraag omgevingsvergunning plus aanvullingen niet volledig is. Ik 

mis o.a. de gevolgen voor de volksgezondheid en de landschappelijke invulling. 

Ik ben ook zeer bezorgd en heb grote bezwaren om de gevolgen van stank en ammoniak. Ook heb 

ik zorg voor de gevolgen voor het toerisme en de campings in de omgeving. Naar mijn mening zijn 

de smalle polderwegen niet berekend op de vele vervoersbewegingen die een dergelijk bedrijf 

met zich meebrengen. 

De overlast van het nabij gelegen vleesvarkensbedrijf van Lavi te Ossenisse is het bewijs dat ook 

de beste technieken overlast en stank bezorgen. 

Ik ben zeer bezorgd over het dierenwelzijn van de varkens. Per varken is slechts 0,8 m2 

beschikbaar. Door gebrek aan ruimte, geen daglicht en geen natuurlijke omgeving ontstaat 

onderlinge agressie door gebrek aan afleiding.  

De locatie van de twee varkens megastallen bevindt zich in een gebied met de grootste 
concentratie van campings en dag recreanten van de gemeente Hulst. In een straal van 1,5 km 
waarin de twee varkens megastallen zijn gesitueerd bevinden zich drie campings met een 
gezamenlijk capaciteit van rond de 3000 recreanten. 
De polderwegen rond de twee varkens megastallen zijn een van de drukste doorgangsroutes van 
dagrecreanten zoals fietser en wandelaars.  Het landelijk gebied rond de twee varkens megastallen 
maakt mede deel uit van het toeristisch product van de gemeente Hulst. De aantrekkelijkheid van 
het gebied neemt door vestiging van de twee varkens megastallen af.  
De realisatie van de twee varkens megastallen zal een groot negatief effect hebben op de 
recreanten en de gemeente Hulst zal inkomsten derven door minder toeristenbelasting. 
 
In het beleid van de gemeente Hulst en de provincie Zeeland wordt aangegeven dat de realisatie 
van niet-grond gebonden intensieve veehouderij zoals varkens megastallen een sterk negatief 
effect heeft op de omgevingskwaliteiten zoals milieukwaliteiten als stilte, duisternis, 
luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en stank, de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten, de 
beeldkwaliteit, de cultuurhistorie en de archeologie en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten 
van water. 



De realisatie van de twee varkens megastallen, industrieel aandoende agrarische bedrijven, doet 
afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten. 
 
Door de grote milieubelasting van de twee varkens megastallen wordt de aanwezige 
mogelijkheden voor groei van de veestapel beperkt waardoor de belangen van de bestaande 
grondgebonden (melk) veehouderijen wordt geschaad. 
 
De twee varkens megastallen oefenen een grotere invloed uit op het omringende landschap dan 
grondgebonden landbouw bedrijven. Het leidt ten opzichte van akkerbouwbedrijven tot een forse 
toename van zwaar vrachtverkeer. Effect daarvan is schade aan plattelandswegen die niet 
geschikt zijn voor dergelijke transporten. Ook zal hierdoor de onveiligheid in het verkeer 
toenemen. 
 
Uitgaande van een quick scan blijkt dat de gemiddelde waarde vermindering van alle woningen in 
de omgevingen van mega varkensstallen rond de 15 tot 20%.  
Hierdoor kunnen omwonenden van de mega varkensstallen WOZ waardevermindering aanvragen. 
De gemeente Hulst zal inkomsten derven door minder onroerende zaakbelasting. 
 
Er zijn verschillende rapporten opgesteld waarin wordt aangegeven dat mega varkensstallen een 
negatieve effect hebben op de gezondheid van omwonenden. 
 
Het zal duidelijk zijn dat door de realisatie van de twee varkens megastallen de belangen van 

alle omwonden en de bestaande bedrijven sterk negatief worden beïnvloed door de negatieve 

omgevingskwaliteiten/milieukwaliteiten. Het bevoegde gezag is verplicht een goede afweging te 

maken van de belangen om de omwonende t.o.v. de twee varkens boeren. 

Geadviseerd wordt dat de gemeente als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning milieu van 

beide megastallen alsnog samen met de provincie de effecten op de omgevingskwaliteiten van de 

twee mega varkensstallen laten uit werken opdat de resultaten ervan in het eindoordeel voor de 

omgevingsvergunning Milieu kan worden meegenomen. 
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