
Dreigende varkensinvasie in Oost-Zeeuws Vlaanderen. 
 
Woensdag 9 november jl werden vele mensen in Oost-Zeeuws Vlaanderen 
verrast door de publicatie in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad van een 
tweetal aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de bouw van 
varkensstallen op 2 locaties met in totaal bijna 14.000 mestvarkens. De 2 
locaties liggen hemelsbreed maar een paar kilometer van elkaar en in de 
nabijheid van recreatiecentrum De Vogel bij Hengstdijk. 
Nu kwamen deze aanvragen ook weer niet helemaal uit de lucht vallen. Even 
een stukje historie. 
 
In 1993 vielen bij verschillende Zeeuws-Vlaamse gemeenten 32 aanvragen 
binnen voor mega varkensstallen. Onmiddellijk werden in Sas van Gent, 
Hulst/Graauw, Ossenisse en Hengstdijk actie comités opgericht. Vrij snel na de 
oprichting werd besloten de krachten en kennis te bundelen en een stichting 
op te richten , de SRBVI (Stichting Regionale Bestrijding Varkens Invasie). 
Door een gat in het bestemmingsplan konden deze aanvragen in deze 
gemeentes toen nog worden ingediend.  Inmiddels zijn door de geschrokken 
gemeenten de bestemmingsplannen “dichtgetimmerd”, zo ook het provinciale 
Omgevingsplan. 
Uiteindelijk zijn er twee initiatieven overgebleven namelijk de aanvraag voor de 
bouw bij de Rummersdijkweg en aan de Kamperweg. De bedrijven Lavi en 
Welvaarts hadden wel een bouwvergunning gekregen. Diverse malen heeft de 
gemeente geprobeerd deze bouwvergunningen in te trekken, maar de Raad 
van State stak daar een stokje voor. Dus die bouwvergunningen uit 1994 liggen 
er nog steeds. Daarom kunnen deze 2 bedrijven nog steeds opnieuw proberen 
een milieu vergunning aan te vragen. 
In 2006 liep die aanvraag voor een MER bij de provincie, op dat moment 
bevoegd gezag. Er kwam een startnotitie in 2006 waar behalve de SRBVI ook 
ded gemeente Hulst tegen heeft geageerd. Uiteindelijk komt er nu in 2011, dus 
5 jaar later een MER-aanvraag bij de gemeente Hulst binnen? 
Dat in 2006 de provincie bevoegd gezag was en nu de gemeente Hulst heeft te 
maken met de vaste stof in het brijvoer voor de beesten. Omdat ze in de 
aanvraag nu met 14.200 kg vaste stof net onder de grens van 15.000 kg blijven 
is de gemeente Hulst bevoegd gezag en niet de provincie.  
 
Huidige stand van zaken is dat er nu een publicatie is geweest van de 
aanvragen. Deze aanvragen zijn inmiddels bekeken door de landelijke MER-
commissie. Deze heeft aangegeven dat er ook een zogenaamde plan-MER moet 
komen. Dat is de tweede fase van de aanvraag waarin ook de bouwwerken 
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worden meegenomen. Belangrijk is dat wel omdat de bedrijven moeten blijven 
binnen de eerder verstrekte bouwvergunningen. En natuurlijk daarbij blijven 
binnen de milieunormen zoals die vastliggen in het bestemmingsplan 
Buitengebied van de gemeente Hulst. 
 
Door dat verzoek van de MER-commissie om een plan-MER in te dienen wordt 
de termijn om bezwaar aan tekenen ook automatisch verlengd tot 6 weken na 
publicatie van de dan ingediende plan-MER. De verwachting is dat de indiening 
medio januari zal gebeuren. 
Alle ingeziende zienswijzen worden door de gemeente Hulst doorgezonden 
naar de MER-commissie. Die nemen dan binnen 3 maanden een besluit. 
Dat er daarna, onafhankelijk van dat besluit, nog wel de nodige juridische strijd 
zal ontstaan, moge duidelijk zijn. 
Momenteel is er bij Ossenisse ook al een varkensbedrijf gevestigd van de fa 
Lavi dat grote overlast geeft aan het nabijgelegen Kloosterzande. 
De gemeenteraad en het college van B&W hebben zich ook al uitgesproken 
tegen de vestiging van beide bedrijven maar hebben wel rekening te houden 
met de eerder verstrekte bouwvergunningen. Ook de dorpsraden van 
Vogelwaarde, Hengstdijk, Kloosterzande en Ossenisse zijn in het geweer 
gekomen en zullen alle acties tegen deze varkensbedrijven ondersteunen. 
Op 22 december jl is een eerste bijeenkomst geweest van SRBVI met 
omwonenden in recreatiecentrum De Vogel en zijn afspraken gemaakt voor 
vertdere acties. Wij zullen via de website 
http://www.varkensinvasie.hengstdijk.info/index.html de omwonenden blijven 
informeren. Op korte termijn zal een flyer met informatie worden verspreid in 
de regio. Hierin zal informatie staan over het indienen van zienswijzen en 
verdere acties. 
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