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Beantwoording raadsvragen dhr. P. Moors – GemeenteBelangen
Doetinchem over biologische vleeskippenhouderij KemperKip,
huidige stand van zaken en PAS
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13 december 2018

Wat is de huidige status van de bezwaar procedures (RvS)? Dus de stand van zaken op dit
moment.
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, de m.e.r.
beoordeling en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben ter inzage gelegen.
De zienswijzen zijn reeds ambtelijk beantwoord. Dit is uiterst zorgvuldig gebeurd, onder
andere door de Omgevingsdienst Achterhoek die per zienswijze en per locatie de
milieusituatie berekend heeft en in beeld heeft gebracht wat de daadwerkelijke effecten
zijn. Daarnaast zijn aan de aanvraag zaken ter verbetering of verduidelijking toegevoegd,
waaronder informatie over de wijze waarop het parkeren ter plaatse wordt opgelost en
een nieuwe Quick Scan Flora en Fauna, omdat de oude intussen verlopen was.
Op dit moment is de verwachting dat de zienswijzennota (zienswijzen en beantwoording)
in het 1e kwartaal van 2019 wordt vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders en vervolgens ter vaststelling naar de gemeenteraad gaat. Na instemming en
afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning
worden verleend. Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden
beroep indienen bij de rechtbank Gelderland.
Heeft de uitspraak van Het Europees Hof van Justitie over het Programma Aanpak
Stikstof (PAS) nog consequenties voor de nieuwe locatie van KemperKip?
Nee, want de Natuurbeschermingswet-vergunning van KemperKip is onherroepelijk.
Toelichting:
KemperKip heeft een vigerende Natuurbeschermingswet (NB) –vergunning die is verleend
op 10 augustus 2016. Hiervoor had Kemperkip al een NB-vergunning. Echter omdat twee
stallen door de hoogspanningsleidingen beperkt moesten verschuiven, is een nieuwe
vergunning aangevraagd en verleend. Tegen de verlening is geen beroep ingesteld, deze
is nu onherroepelijk. Er is daarmee geen sprake meer van een lopende beroepsprocedure
binnen de Wet natuurbescherming.
Overigens heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten,
op 20 november 2018 een brief naar de Tweede Kamer gezonden dat de
toestemmingsverlening weer kan worden voortgezet.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State moet naar aanleiding van het
arrest van het Europese Hof van Justitie nog uitspraak doen over het Programma Aanpak
Stikstof. Maar is er geen aanleiding te vermoeden dat die uitspraak consequenties heeft
voor de nieuwe locatie van KemperKip.
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