
Dorpsoverleg Heusden start een online petitie tegen de komst van megastallen met 

1344 koeien aan de Slobeendweg 5.  

Als eerste hoopt Dorpsoverleg Heusden dat belanghebbenden zelf een zienswijze indienen 

tegen de vergunning voor de Magastallen. Dat kan nog tot 1 oktober, dan is de termijn van 

zes weken verstreken.  

Daarnaast is er de online-petitie, gericht aan de gemeenteraad om tot inkeer te komen en 

alles in het werk te zetten om te zorgen dat deze megastallen niet gerealiseerd zullen 

worden. 

 

Vergunning nog niet definitief. 

Indien belanghebbenden zelf een zienswijze in willen dienen, dan kunnen onderstaande 

zaken, die als informatief gelden, in ogenschouw worden genomen: 

 

Overbelast gebied. 

Heusden-Zuid geldt als een zogenaamd overbelast gebied. Door het hoge aantal 

dieren op een klein gebied is het leefklimaat daardoor onvoldoende. 

Heusden-Zuid, waar de locatie van de vergunningaanvraag is voorzien, is koploper 

als het gaat om het hoogste aantal dieren per km2 binnen de gemeente Asten 

 

PAS-wetgeving 

Onlangs heeft de rechtbank een streep gehaald door de stikstofregeling van 

Nederland, met als gevolg dat bouwprojecten opnieuw beoordeeld worden m.b.t. de 

uitstoot van stikstof. Dit moet gebeuren vóórdat er begonnen kan worden met 

bouwen.  

 

Luchtvervuiling 

In de intensieve veehouderij is de afgelopen jaren gebleken dat ‘de nieuwste 

technieken’ om luchtvervuiling te voorkomen bij lange na niet de resultaten hebben 

opgeleverd die ervan verwacht werden. Bij de vergunningaanvraag van dit project 

wordt op grote schaal gebruik gemaakt van toepassen van ‘nieuwe nog niet bewezen 

technieken’. Indien die technieken niet de verwachte resultaten behalen zal dit tot 

veel overlast en onverantwoorde risico’s gaan leiden 

 

MER-onderzoek 

In 2012 heeft het college van Asten afgezien van het opstellen van een MER (Milieu 

Effecten Rapportage). Bij de behandeling van de ontwerp omgevingsvergunning 

Slobeendweg 5 in 2013 is gebleken dat de milieubelasting groot zou zijn. 

In de afgelopen 7 jaren zijn de plannen voortdurend gewijzigd, echter is het aantal 

dieren ongeveer gelijk gebleven. 



De inzichten rondom vergunningverlening zijn in dezelfde periode drastisch 

veranderd, zowel m.b.t. de gevolgen voor het milieu als m.b.t. de gevolgen voor 

gezondheid van mens en dier.  

 

Schaalgrootte experiment 

Het project aan de Slobeendweg is van ongekende omvang en heeft een groot 

experimenteel karakter. Dit project lijkt ingegeven door de energietransitie. De 

milieuwinst die daarmee behaald gaat worden moet afgezet worden tegen de 

toegenomen overlast voor milieu en gezondheid van mens en dier. 

De gemeente Asten overweegt al jaren om in overleg met boeren in Heusden-Zuid, te 

komen tot bedrijfsbeëindigingen met opkoop van dierenrechten. 

De mogelijk positieve invloed die dat overleg teweeg kan brengen wordt met het 

verlenen van de vergunning Slobeendweg 5 in één klap tenietgedaan! Uitvoerig MER 

onderzoek is daarvoor dan ook meer dan noodzakelijk voor deze plannen. 

De Raad van State heeft bij de behandeling van de zienswijzen Bestemmingsplan 

Buitengebied op 7 augustus 2019 over een woningbouwproject in Ommel geoordeeld 

dat alsnog een MER-onderzoek moet plaatsvinden 

 

Grondgebondenheid en Fosfaatrechten 

Minister Schouten heeft aangekondigd dat de melkveehouderij in de toekomst 

grondgebonden moet zijn. De voorgenomen vergunningverlening betreft een 

melkveehouderij op een beperkt aantal hectaren grond. De dieren worden volledig in 

dierenverblijven gehuisvest en zullen niet in de wei kunnen lopen. 

Het aantal hectaren grond dat nodig is om 1.344 koeien te kunnen houden bedraagt 

336 ha. Op de locatie zijn slechts 14 hectaren beschikbaar! 

Collega melkveehouders in Nederland moeten beschikken over voldoende 

fosfaatrechten, uit niets blijkt dat deze voor dit project voldoende aanwezig zijn. 

 

Mestoverschot en mestvergisting 

Het mestoverschot is één van de grootste problemen binnen de intensieve 

veehouderij in concentratiegebieden. Mestverwerking middels het scheiden van de 

natte en droge fractie, is onderdeel van het plan Slobeendweg 5. 

In de omgevingsvergunning deel milieu wordt uitgegaan van 35.420 m3 drijfmest (op 

jaarbasis). Daarvan wordt 24.875 m3 verwerkt in de mestvergisters, het 

mestoverschot zal dus met 10.545 m3 toenemen 

Aan mestvergisting worden hoge eisen gesteld op gebied van techniek, onderhoud 

en bediening. Dit wijst erop dat calamiteiten voor de omgeving niet kunnen worden 

uitgesloten!  

De omgevingsvergunning deel 1 is verleend op 26 juni 2016 en is daarom niet 

getoetst op de huidige Best Beschikbare Technieken. 



Daarnaast heeft de gemeente Asten een vergunning voor een mest vergistings-

installatie van een legpluimveebedrijf hoek Bleekerweg/Kemphaanweg geweigerd. 

Vraag rijst wat de verschillen zijn met de plannen Slobeendweg 5. 

 

Natuurbeschermingsvergunning (NB-vergunning) 

De Provincie heeft in 1e instantie de NB-vergunning geweigerd. Na beroep heeft de 

provincie alsnog de NB-vergunning moeten verlenen. Daarop is weer bezwaar 

aangetekend door twee partijen, welke uitvoerig onderzoek gedaan hebben naar de 

compenserende maatregelen. Daaruit bleek dat er onjuistheden en onvolledigheden 

zijn geconstateerd m.b.t. de opgave van de percelen. 

De bezwaren zijn uiteindelijk afgewezen omdat een bezwaarmaker niet als 

belanghebbende werd aangemerkt, omdat de andere partij zich voortijdig had 

teruggetrokken 

 

Open voor oplossing 

Of de megastallen er ook daadwerkelijk gaan komen, is nog de vraag. “Daarover kan ik nu 

nog niets zinnigs zeggen", geeft curator Van Ingen (in het Eindhovens Dagblad) aan. “Alleen 

dat het er positief uitziet dat die vergunning er gaat komen. Tegelijkertijd moeten we de huid 

niet verkopen voordat de beer is geschoten.” Volgens hem zijn er verschillende scenario's 

mogelijk. “Een optie is dat het faillissement van Klein Zieverink eindigt en dat hij het bedrijf 

alsnog gaat realiseren, maar het kan ook zijn dat een derde partij de locatie overneemt." 

Volgens Van Ingen zou het ook zomaar kunnen dat een van de partijen die tegen de plannen 

zijn, de locatie gaat overnemen. “Wat dat betreft sta ik open voor ideeën.” 

 

 

Contact opnemen met Dorpsoverleg Heusden kan via dorpsoverleg@hartvanheuze.nl 
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