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Geacht college,

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) heeft kennis genomen van uw besluit om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een pluimveestal op het adres Har-
derwijkerweg 37 in Harskamp, kadastraal bekend gemeente Otterlo, sectie G, nummer 1788 
(besluit van 21 juni 2021, met kenmerk 2021W0800, zoals op 30 juni 2021 gepubliceerd in 
het Gemeenteblad Ede). De SME maakt bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning.

Regels voor verwevingsgebieden genegeerd

De betrokken locatie van de Harderwijkerweg 37, Harskamp, ligt in een gebied dat in de 
Structuurvisie Buitengebied Ede ‘Ruimte voor kwaliteit’ (vastgesteld op 29 september 2011) 
is bestemd als ‘Verwevingsgebied’. Zie onderstaande afbeelding.

In de Structuurvisie is opgenomen dat in verwevingsgebieden uitbreiding van intensieve 
bedrijven is beperkt tot 30% van het bouwperceel.
De aanvraag van omgevingsvergunning 2021W0800 vermeldt een vergroting van het 
bouwoppervlak van 1200 m2 tot 2700 m2, dat wil zeggen een uitbreiding van het bestaande 
bouwperceel met 125%. Daarmee valt de beoogde uitbreiding van het bouwoppervlak buiten
de kaders die in de Structuurvisie gesteld zijn.

De Structuurvisie stelt verder: “In afwachting van de landelijke discussie omtrent groot-
schalige veehouderijen zal bij de uitbreiding en nieuwvestiging van agrarische bedrijven de 
gemeente Ede de bestaande maatvoering behouden uit het reconstructieplan. Het principe 
van het gezinsbedrijf is daarbij leidend.”
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https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0228.SVG2011BEDE0001-0301/d_NL.IMRO.0228.SVG2011BEDE0001-0301.pdf


De bestaande maatvoering van de bedrijfsgebouwen op het perceel Harderwijkerweg 37 in 
Harskamp is momenteel 1200 m2 en de aanvraag is ingediend door een grote agrarische 
holding met meerdere vestigingen. De vergunning gaat daarmee in tegen de principes die in 
de Structuurvisie geformuleerd zijn.

De Structuurvisie schrijft voor dat in verwevingsgebieden “geen nieuwvestiging, maar 
onder voorwaarden uitbreiding intensieve veehouderij” mogelijk is.
De locatie Harderwijkerweg 37 was tot maart 2013 in gebruik als kalvermesterij, maar daarna
niet meer als zodanig in gebruik. In de koopakte staat als bepaling 20.8: ”Koper verklaart 
bekend te zijn dat er geen NB vergunning op de onroerende zaak aanwezig is en dat er al 
jaren geen vee meer gehouden wordt. Koper kan verkoper nimmer omtrent het wel of niet 
aanwezig zijn van welke vergunning dan ook aansprakelijk stellen hoe ook genaamd.”
De nieuw te bouwen pluimveehouderij moet volgens ons dan ook gezien worden als nieuw-
vestiging en als zodanig procedureel behandeld worden. Dit is niet gebeurd. Bovendien 
wordt uitgegaan van interne saldering op basis van een al ruim 8 jaar niet meer bestaande 
situatie.

Significante toename stikstofdepositie in Natura 2000-gebied

De omgevingsvergunning 2021W0800 zal leiden tot toename van de uitstoot van stikstof 
en fijnstof. Aangezien de locatie voor deze grootschalige pluimveehouderij zich op enkele 
honderden meters ten westen van Natura 2000-gebied Veluwe, betekent dit onherroepelijk 
een significante toename van de stikstofdepositie in het reeds overbelaste Natura 2000-
gebied (ten opzichte van de sinds 2013 op Harderwijkerweg 37 bestaande situatie). Daarom 
is volgens ons een Wnb-vergunning nodig.
De Edese Aanpak Stiksto  f   beoogt juist een reductie van stikstofuitstoot door agrarische 
bedrijven: “Het overschot aan stikstofdepositie neemt slechts af door het treffen van maat-
regelen aan de bron. Anders gezegd, de stikstofuitstoot moet worden verkleind, om ervoor te
zorgen dat de instandhoudingsdoelen vanuit de Wet natuurbescherming gehaald worden en 
de biodiversiteit verbetert.” (MEMO B&W aan Gemeenteraad, 12 mei 2020).
De vergunning 2021W0800 past niet in deze aanpak en dient daarom ingetrokken te worden.

Gezondheidsrisico omwonenden

Vrije uitloop van kippen leidt tot overlast door fijnstof. Ook bestaat er bij zulke grote aantallen
vrij lopende dieren risico op zoönosen. Volgens de GGD-richtlijn medische milieukunde, 
Veehouderij en gezondheid (RIVM-rapport 2020-0092, R. Nijdam et al.), is het wenselijk een 
GGD-advies in te winnen over de gezondheidsrisico’s bij uitbreiding of nieuwvestiging van 
een veehouderij binnen 250 meter van een (of meerdere) woningen. Voor zover wij kunnen 
nagaan heeft de gemeente geen advies gevraagd aan de GGD. Wij vinden dit een reden te 
meer om omgevingsvergunning 2021W0800 in te trekken en te vernietigen.

Hoogachtend,

Drs. E.C. Wesselius Ing. P.A. Slim
Plaatsvervangend voorzitter SME Secretaris SME

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Stichting Milieuwerkgroepen Ede
Stichting Milieuwerkgroepen Ede komt op voor natuur, landschap en milieu in de gemeente Ede. Op allerlei manieren spannen we ons in om 
ontwikkelingen ‘groen’ bij te sturen. Kijk voor meer informatie op http://www.sme-ede.nl. Secretariaat SME: p/a Halderweg 11A, 6721 ZJ  
BENNEKOM, e-mail: secretaris@sme-ede.nl
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

De stichting heeft ten doel (1) het bevorderen van alle activiteiten en maatregelen die dienen ter bescherming en verbetering van het 
leefmilieu in de ruimste zin, in eerste instantie gericht op het gebied van de Gemeente Ede, (2) het bestrijden van alle aantastingen van het 
leefmilieu in de Gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving; met name ook die aantastingen welke veroorzaakt 
worden door lawaai, lucht- , water- en bodemverontreiniging, (3) het geven van voorlichting en het verschaffen van documentatie 
betreffende het sub (1) en (2) gemelde, alsmede omtrent aangelegenheden de algehele milieuproblematiek betreffende, aan de 
gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de bevolking van de Gemeente Ede en aan bedrijven en andere instanties binnen de 
Gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving; (4) het voeren en ondersteunen van acties ter bevordering van de 
hiervoor gemelde doelstellingen van deze stichting.
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