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26 juli 2006 Startnotitie

 26 juli 2006: publicatie van de startnotitie
Vier initiatiefnemers hebben een startnotitie voor 
het opstellen van een milieueffectrapport ingediend. 
Het betreft de oprichting van een 
vleesvarkenshouderij voor 6000 varkens.
Iedereen kan tot en met 6 september 2006 een 
inspraakreactie geven.

 De startnotitie is ingediend door 4 initiatiefnemers: 

1. L.W. Damsteegt, Geurweg 1 te Megchelen; 

2. A.H. Hebinck, Grensweg 17 te Voorst; 

3. P.Schut, Holserweg 12 te Varsselder; 

4. R. Schepers, Grensweg 21 te Voorst. 



25 augustus 2006 
Uit: De Gelderlander

 Omwonenden fel tegen mega-varkensbedrijf
ETTEN - De komst van een grote varkenshouderij aan de 
Laarstraat in Vethuizen is nog lang geen uitgemaakte 
zaak. Een groot deel van de omwonenden is fel tegen. 
Dat bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst 
in een bomvolle zaal Köster in Etten. 





6 december 2007 
Uit: De Gelderlander

 Rapport: megastal Etten kan
ETTEN - Het onderzoek naar de milieu-effecten van 
de bouw van een megastal voor zesduizend varkens 
nabij Etten is afgerond. De conclusie: de megastal 
aan de Laarstraat kan gebouwd worden. Een groot 
deel van de buurt is fel gekant tegen de bouw van 
de stal aan de Laarstraat. 



29 juli 2008: 
Ontwerpvergunning Wet 
milieubeheer

Bij het college van burgemeester en wethouders is een 
aanvraag binnengekomen van 
de heren L.W. Damsteegt, A.H. Hebinck, P. Schut en R. 
Schepers, p/a Grensweg 17 te Voorst voor het 
oprichten en in werking hebben van een 
vleesvarkenshouderij op het perceel ongenummerd te 
Vethuizen, kadastraal bekend gemeente Gendringen, 
sectie M, nr. 2457 (oud nr. M51). 
Het college is van plan de gevraagde vergunning te 
verlenen. In de vergunning zijn voorschriften 
opgenomen die zijn afgestemd op de situatie van het 
bedrijf. 



Situatie
Plan 2011: opp ruim 5 hectare



Besluit over varkensstal 
moet over

 De Gelderlander, woensdag 09 maart 2011 | 12:40 
| 

 ETTEN - De gemeenteraad van Oude IJsselstreek 
moet een nieuw besluit nemen over de bouw van 
een varkensstal aan de Laarstraat in Etten. Dat 
heeft de Raad van State woensdag beslist. 

 Volgens de Raad van State, het hoogste 
bestuursorgaan, heeft de gemeenteraad bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan voor een 
varkenshouderij aan de Laarstraat in het landbouw-
ontwikkelingsgebied Azewijnse Broek het besluit op 
twee punten niet goed onderbouwd. 



14 december 2011

 Raad van State wijst bezwaren buurt af.

 Vanaf dat moment is de milieuvergunning 
onherroepelijk.

 Tot 14 december 2016 kan planschade ingediend 
worden

 Er is tot nu toe geen bouwvergunning aangevraagd



Extra info

“De verontruste buurt” heeft via de 
Stichting MOOIJ Land ook nog 
proberen te overleggen met de vier 
varkensboeren. Dat leverde zelfs de 
mogelijkheid op dat we het stuk 
grond terug konden kopen. In plaats 
van de € 160.000 die het stuk gekost 
had vroegen ze meer dan het 
dubbele: € 400.000.



Rabobank

Rabobank hier is geen draagvlak

Nav: Toespraak Dirk Duijzer, directeur Rabo  bank



Niet - grondgebonden veehouderij

Het beleid voor de niet grondgebonden landbouw was 
afgelopen jaren gebaseerd op de reconstructieplannen die in 
2005 zijn vastgesteld. Met de vaststelling van de 
omgevingsvisie en omgevingsverordening worden de drie 
Gelderse reconstructieplannen (Veluwe, Achterhoek-Liemers 
en Gelderse Vallei Utrecht-Oost) ingetrokken. De ruimtelijke 
zonering – aanduiding van de gebieden 
extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden en 
landbouwontwikkelingsgebieden – met daarin een 
gedifferentieerd beleid, is in het nieuwe omgevingsbeleid 
overgenomen. Lopende processen, waaronder het 
verplaatsen van een aantal intensieve veehouderijbedrijven 
vanuit de extensieveringsgebieden naar de 
landbouwontwikkelingsgebieden – vragen nog om 
voorzetting van dit beleid. Wanneer dit echter is afgerond zal 
de reconstructiezonering binnen enkele jaren gaan vervallen.



Provincie Gelderland

Landbouwontwikkelingsgebied : In 
landbouwontwikkelingsgebieden wordt juist ruimte geboden 
voor de niet-grondgebonden veehouderij. Bedrijven die zich 
uit de extensiveringsgebieden verplaatsen, kunnen hier een 
nieuwe plek vinden om hun bedrijf voort te zetten. In de 
landbouwontwikkelingsgebieden is de ruimte vastgesteld op 
een bouwperceel van 1,5 hectare. Bedrijven krijgen ook hier 
extra groeiruimte. Zij kunnen een groter bouwblok verkrijgen 
wanneer zij extra stappen zetten voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en rekening houden met de 
aandachtspunten uit de PlanMER. De Omgevingsvisie is op 9 
juli 2014 vastgesteld door PS en wordt vigerend als de 
Omgevingsverordening in het najaar van 2014 is vastgesteld 
door PS. 



Gemeente Oude 
IJsselstreek
 Intrekking Reconstructiewet

 De regering heeft op 1 juli 2014 de Reconstructiewet ingetrokken. 
Dit betekent dat het Reconstructieplan Achterhoek – Liemers ook is 
komen te vervallen. Doel van deze wet was de kwaliteit van het 
landelijk gebied in een groot deel van Zuid- en Oost-Nederland te 
verbeteren. In de zandgebieden van Zuid en Oost Nederland - de 
zogenaamde concentratiegebieden - zijn zoveel intensieve 
veebedrijven dat er problemen ontstonden. Door een indeling in 
een drietal gebieden (landbouwontwikkelingsgebieden, 
verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden) werd geprobeerd 
een grotere scheiding aan te brengen tussen (intensieve) 
veehouderijbedrijven en andere functies zoals natuur, wonen, 
werken en recreatie. Veel beleid was gebaseerd op de indeling in 
deze drie gebieden. Dat onderscheid komt nu te vervallen.

 We maken dus geen apart plan meer voor het 
landbouwontwikkelingsgebied Azewijn. 
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