
van Gedeputeerde Staten 

op vragen van

Antwoord

FZ/GS/Alg

A.H.K. van Viegen (PvdD)

(d.d. 29 maart 2018)

Nummer

3376

Onderwerp

Uitbreiding varkensstal Zoeterwoude

Aan de leden van Provinciale Staten

1. Is het juist dat Maatschap Captein, Weipoortseweg 29B in de gemeente Zoeterwoude 

wil uitbreiden van 200 varkens naar 1200 varkens?

Antwoord

We kennen dit voornemen onder andere uit berichten in de pers en uit ambtelijke 

contacten tussen gemeente en provincie. Op dit moment is er door de initiatiefnemer 

nog geen formele aanvraag ingediend voor de benodigde vergunningen. Als er 

concreet invulling gegeven gaat worden aan procedures zal de provincie daarover via 

de reguliere procedure geïnformeerd worden door de gemeente.

Indien dit juist is, stellen wij de volgende vragen.

2. Is het juist dat er een overeenkomst is gesloten over deze uitbreiding tussen LTO en 

de provincie Zuid-Holland?

Antwoord

Nee.

Wij hebben Provinciale Staten in december 2017, bij de vaststelling van de 

Actualisering 2016 Visie ruimte en mobiliteit (VRM) - vaststelling onderdeel intensieve 

veehouderij, geïnformeerd over het pakket vrijwillige maatregelen met betrekking tot 

dierenwelzijn en duurzaamheid dat de bestaande intensieve veehouderijen in Zuid-

Holland hebben samengesteld. Hun toezegging luidt dat zij deze maatregelen treffen 

in het geval van uitbreiding of verplaatsing. Zij hebben deze toezegging gedaan in de 

vorm van het mede-ondertekenen van een brief van de Land- en Tuinbouw 

Organisatie Nederland (LTO) en van de Producenten Organisatie Varkenshouderij 

(POV) aan de provincie.
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Pagina 2/3 3. Is de geplande uitbreiding van de varkensstal in overeenstemming met het 

bestemmingsplan van de gemeente Zoeterwoude? Zo nee, welke maatregelen gaat u 

nemen?

Antwoord

Nee.

Het huidige bestemmingsplan staat ter plaatse uitbreiding (m2) van intensieve 

veehouderij niet toe. Er is op dit moment slechts sprake van een voornemen, dat 

wellicht verwezenlijkt kan worden als daarvoor een nieuwe ruimtelijke procedure wordt 

gevolgd. Er bestaat voor ons geen aanleiding tot het nemen van maatregelen.

4. Is de uitbreiding van de varkensstal wel in overeenstemming met het provinciale 

ruimtelijke beleid? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen?

Antwoord

Wij kennen de details van het voornemen tot uitbreiding niet en kunnen niet 

beoordelen of deze binnen provinciaal beleid past. Er bestaat voor ons geen 

aanleiding tot het nemen van maatregelen.

5. Hoe beoordeelt u uitbreiding van de varkenshouderij in relatie tot het rapport van het 

RIVM ‘Intensieve veehouderij en gezondheid omwonenden’?1

Antwoord

Wij kennen de details van het voornemen tot uitbreiding niet. De gemeente beoordeelt 

in het kader van de benodigde procedures alle relevante aspecten van de fysieke 

leefomgeving.

6. In welk opzicht wordt er rekening gehouden met de gezondheid van omwonenden?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 5.

7. Wat betekent de uitbreiding van deze stal voor de uitstoot van CO2? Is de berekening 

hiervan al gemaakt en is deze toelaatbaar, gezien de vraag over de PAS problematiek 

die momenteel aanhangig is bij het Europese Hof? Als de toename van CO2 uitstoot 

als gevolg van de uitbreiding al toelaatbaar is, hoe denkt de initiatiefnemer van de 

varkensstal te gaan compenseren?

Antwoord

CO2 is een broeikasgas. In een procedure voor uitbreiding van een bedrijf voor 

veehouderij behoeft een initiatiefnemer geen informatie te verstrekken over de CO2 

uitstoot als gevolg van deze uitbreiding. Dat geldt evenmin voor een procedure voor 

een omgevingsvergunning en voor een procedure voor een Nb-wetvergunning. Er 

bestaat geen wettelijke verplichting tot compensatie van CO2 emissie. 

                                                  
1http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:319200&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
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Pagina 3/3 Het PAS gaat over stikstof (NOx en NH3) en heeft geen directe relatie met CO2. Er is 

nog geen berekening bekend bij de provincie waarin de stikstofeffecten in beeld zijn 

gebracht. Indien een uitbreiding niet past binnen de beschikbare PAS 

ontwikkelingsruimte, kan geen vergunning worden verleend. Zolang er geen 

definitieve uitspraak is van het Europese Hof over het PAS, blijven we landelijk 

gebruik maken van het PAS en de PAS-ontwikkelruimte.

Den Haag, 24 april 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris,                                    voorzitter,

ir. J.C.van Ginkel MCM                        drs. J. Smit
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