
Bijlage 13: Toetsing (toekomstig) provinciaal beleid 
 

 Dialoog met omwonenden 
Uitnodiging bijeenkomst 12 november 2012: 
 
Beste buurtbewoners van Kreiel, 
 
Sinds enige tijd zijn wij met Gemeente Oirschot, Provincie en ZLTO bezig om ons 
varkensbedrijf te verplaatsen. Ons oog is hierbij gevallen op een bedrijf in jullie buurt, nl. het 
bedrijf aan Kreiel 14. Op dit moment zijn we in goed overleg met de huidige eigenaar om 
deze locatie te verwerven. 
 
Graag willen we jullie uitnodigen om hierover met jullie van gedachte te wisselen. We willen 
graag onze plannen betreffende deze locatie met jullie delen. Ook willen we graag jullie 
gedachten en wensen meenemen in onze plannen. 
 
We willen jullie dan ook van harte uitnodigen op maandag 12 november om 20.00 uur bij 
Kampeerboerderij “Den Hop” aan Kreiel 3, waar we onder het genot van een hapje en een 
drankje kennis kunnen maken en een toelichting kunnen geven over onze plannen op deze 
locatie. 
 
We hopen u op deze avond te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Familie Van Kerkhof 
Heiakkerweg 6 
Middelbeers 
Tel. 06-21997980 
 

Presentatie bijeenkomst 12 november 2012: 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



Verslaglegging bijeenkomst en gesprekken omwonenden: 
 

Op maandag 12 november 2012 hebben we een bijeenkomst gehouden voor het hele 

buurtschap “Kreiel”, om ons voor te stellen als wellicht toekomstige bewoners en 

ondernemers op de locatie Kreiel 14/14a te Wintelre. We hebben 23 uitnodigingen huis-aan-

huis verspreid. Op deze avond waren 19 personen van ongeveer 18 huishoudens aanwezig. 

Van de direct omwonenden was alleen Fam. Smits (Kreiel 18) verhinderd. We hebben op 

deze avond verteld a.d.h.v. een powerpoint presentatie wie we zijn, wat onze situatie op dat 

moment was aan de locatie “Heiakkerweg” en dat we, als gemeente Oirschot en provincie 

Noord-Brabant middelen vrijmaken voor de verplaatsing van ons bedrijf, we ons willen gaan 

vestigen aan de Kreiel 14/14a. Dit betreft een bestaande varkenshouderij locatie. 

 

De reacties hierop waren zeer positief. Twee mensen waren positief kritisch en stelden de 

volgende vragen n.a.v. de presentatie: 

 

 Wat voor gevolgen heeft de vormverandering van het bouwblok voor ons m.b.t. geur? 

 

 Kun je wat doen aan de huidige kadaveraanbiedplaats, want hier hebben we in de 

zomer last van? 

 

Ik heb uitgelegd dat de door de vormverandering van het bouwblok het zwaartepunt van de 

geuremissie verder van de burgerwoningen in de buurt af komt te liggen en ik heb de 

toezegging gedaan dat de geurbelasting op de burgerwoningen in de buurt niet of nauwelijks 

toe zal nemen na de beoogde uitbreiding. 

 

Op de vraag m.b.t. de kadaveraanbiedplaats had ik op dat moment geen pasklaar antwoord, 

maar ik heb aan familie Bartels (Kreiel 12) beloofd dat ik me uiterst in zal spannen om voor 

dit probleem een oplossing te bedenken. 

 

Voor de rest een zeer goede sfeer en gezellig nagepraat. Ik heb iedereen van harte uitgenodigd 

om, indien mensen er behoefte aan hebben, een persoonlijk gesprek met ons aan te gaan. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Op donderdag 7 februari zijn Judith en ik op bezoek geweest bij Fam. Bartels (Kreiel 12). We 

hadden de tekening van de beoogde nieuw te bouwen woning en van het concept van de 

nieuw te bouwen stal meegenomen. Fam. Bartels gaf aan dat ze het heel erg op prijs stellen 

dat we zo open zijn en hen mee willen laten denken over de inpassing van het bedrijf, evenals 

een oplossing te zoeken voor het probleem van de kadaveraanbiedplaats. 

 

Met betrekking tot de tekeningen die we bij hadden gaf de familie Bartels aan dat ze geen 

enkel probleem hadden met zowel het plan voor het nieuw te bouwen woonhuis als met het 

plan voor de nieuw te bouwen stal. Het zat hun wel dwars dat ze in hun langgevelboerderij 

geen woningsplitsing mochten toepassen. 

 

Voor het probleem met de kadaveraanbiedplaats had ik ondertussen een naar ons idee goede 

oplossing gevonden in de vorm van een kadaverkoelkelder. Ik ben naar een bijeenkomst 

geweest waar we uitleg hebben gekregen over deze koelkelder. Ik heb daar foto’s van 

gemaakt en deze foto’s laten zien aan familie Bartels. Ik heb voorgesteld om deze koelkelder 



te plaatsen op de plaats waar nu de voersilo’s staan van de te slopen vleesvarkensstal, omdat 

de ophaalwagens dan niet te dicht bij de stallen komen en de kadavers bewaard worden op 

een plaats die gunstig gelegen is gelet op de meest voorkomende windrichting. Familie 

Bartels was blij verrast dat ik dit initiatief genomen heb en serieus met hun opmerking was 

omgegaan. 

 

 

 

 

Zaterdag 2 Maart zijn we op bezoek geweest bij Familie van de Velden (Kreiel 16). Ook hier 

hadden we de tekeningen van de (inmiddels aangepaste) woning en van de nieuw te bouwen 

stal meegenomen. M.b.t. de woning had Fam. Van de Velden geen enkel probleem. V.w.b. de 

nieuw te bouwen stal hadden ze in principe ook geen probleem, maar vroegen wel hoe het met 

de geuremissie van het totale bedrijf gesteld was in de nieuwe situatie. Ik heb Fam. Van de 

Velden uitgelegd dat we de huidige zeugenstal en van de nieuw te bouwen stal van een 

gecombineerde luchtwasser gaan voorzien en dat het zwaartepunt van de geuremissie verder 

van hun woning af komt te liggen. Op deze manier wordt de geurbelasting op hun woning niet 

hoger. 

 

Ook het idee over de verplaatsing van de kadaveraanbiedplaats heb ik (aan de hand van 

foto’s) bij hen uitgelegd, ook hier waren ze zeer over te spreken. 

 

Evenals Familie Bartels gaf ook Familie Van de Velden aan dat ze het als zeer prettig ervaren 

dat we zo’n open communicatie richting hen hebben. 

 

Op mijn vraag of ze nog andere wensen hadden, of ergens mee zaten, gaf Familie Van de 

velden aan dat als we het bedrijf landschappelijk in gaan passen we misschien wat extra 

beplanting konden voorzien in hun uitzicht aan de achterkant van hun huis richting de stallen. 

Op dit moment kijken zij op een gevel van de stal en zouden dit graag wat meer aangekleed 

zien. Ik heb toegezegd dat maandag (4 maart) een landschapsarchitect bij mij langskomt om 

een beplantingsplan te gaan maken, ik hem opdracht zal geven om met hun wens rekening te 

houden. 

 

Verder waren er geen bijzonderheden. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Maandag 11 maart is familie Bartels bij ons op bezoek geweest aan de Heiakkerweg in 

Middelbeers. Ze gaven aan dat ze bang waren dat het leefgenot voor hun zou gaan 

verslechteren door onze beoogde uitbreiding. Ze gaven aan hun woning aan ons te willen 

verkopen. We hebben gezegd dat we hierover gaan denken en we erop terugkomen. Ze gaven 

ook aan dat ze de vergunningprocedure scherp in de gaten gaan houden. Ik heb hierop gezegd 

dat we dit geen probleem vinden, zeker gelet op het feit dat de Gemeente Eersel en Provincie 

Noord Brabant van onze verplaatsing het voorbeeldbedrijf van de gemeente en de provincie 

wil gaan maken en zodoende alles scherp beoordeeld wordt.  

 

Vrijdag 15 maart heb ik Dhr. Bartels gebeld om te zeggen dat er vandaag iemand van Rendac 

mee komt kijken waar de kadaverkoelkelder kan komen liggen. Ik heb Dhr. Bartels gevraagd 

of hij bij dit bezoek aanwezig wilde zijn om de situatie mee te bekijken en hun mening 



hierover te geven. Hij gaf aan hier graag bij aanwezig te zijn, dus hebben we om 17.00 uur 

afgesproken bij hun aan de poort. 

 

Om 17.00 was de medewerker van Rendac aanwezig en heb ik met hem en Dhr. En Mevr. 

Bartels de situatie van de beoogde plaats van de koelkelder bekeken. De koelkelder zou het 

beste passen op de plaats waar nu de af te breken vleesvarkensstal staat, langs het huidige 

electrahuisje. De medewerker van Rendac heeft uitleg gegeven hoe e.e.a. werkt en eruit komt 

te zien. Fam. Bartels gaf aan dat ze erg blij waren dat ik dit initiatief genomen had en dacht 

ook dat het een goed systeem was.  

Nadat de medewerker van Rendac weg was ben ik nog even naar Fam. Bartels gegaan om te 

vragen waarom ze maandag aangegeven hadden dat ze dachten dat hun woongenot aangetast 

zou worden. Ze geven aan dat ze bij de gemeente Eersel waren geweest met hun adviseur en 

dat ze daar andere informatie hadden gekregen dan ik hen had verstrekt. Toen we hierover 

verder praatten kreeg ik het vermoeden dat zij de verkeerde informatie gekregen hadden van 

de gemeente. De medewerkster van de gemeente had hen vermoedelijk dieraantallen gegeven 

uit de MER aanmeldingsnotitie. Echter hier staan de huidige aantallen in en de uit te breiden 

aantallen en ook nog de aantallen vleesvarkens na verbouwing. Hiermee komt het aantal 

zeugen ongeveer 500 hoger uit dan de uitbreiding die wij voor ogen hebben. Ook heeft Fam. 

Bartels waarschijnlijk verkeerde informatie gekregen over geur en ammoniak emissies. Ik heb 

met dhr. en mevr. Bartels afgesproken dat we een gesprek gaan organiseren met de adviseur 

van hun en de adviseur van ons en alles eens goed door gaan spreken hoe we ons bedrijf 

willen gaan ontwikkelen en wat de consequenties voor hen zijn.  Ook gaven ze aan dat ze hun 

langgevelboerderij willen gaan splitsen in 2 woongedeeltes. Ik heb aangegeven dat ik in 

principe geen moeite mee heb. Familie Bartels wil dit traject gelijk laten lopen met onze 

vergunningaanvraag en samen met ons optrekken. Ook willen ze graag de geurberekeningen 

uit onze procedure hebben. Om 18.30 uur ben ik weer gegaan. 

 

 

 

 

Zaterdag 21 september 2013 ben ik bij Fam. Van de Velden geweest en heb verteld dat de 

gemeente Eersel ons toegezegd heeft  dat we aanstaande maandag of dinsdag de vergunning 

van het woonhuis zouden krijgen. Ook heb ik verteld dat ik hier op voorgesorteerd heb door 

maandag de elektra en gas van de oude woning af te laten sluiten, dinsdag of woensdag de 

asbest gesaneerd wordt en vrijdag en zaterdag de woning gesloopt gaat worden (voor het 

saneren van de asbest mag de verreiker over de grond van familie Van de Velden). Ook had ik 

het landschappelijk inpassingsplan van zowel de woning als de stallen zoals deze zijn 

ingediend bij de gemeente meegenomen en bij hen achtergelaten. Frans vond dit er netjes 

uitzien. Ik heb ook verteld dat we vanmiddag de bouw gegund hebben en dat de aannemer 

over 2 weken aan de slag wil met het uitgraven en storten van de kelder. Frans vroeg of we 

nog een keertje samen naar de bestaande beplanting zouden kunnen kijken wat er omgedaan 

kan worden en hoe de plannen er in de praktijk uit komen te zien. We hebben afgesproken, 

dat Frans mij in de week na 5 oktober belt om dit samen te doen.  

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 



 Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

 
 

 



 



 



 



 



 
 

 
 



Schema gehanteerde hoeveelheid NGE: 

Beoogde bedrijfsopzet 
   

     Stal Diercategorie Aantal NGE per dier Totaal 

5 Vleesvarkens 1232 0,0437 53,84 

6 Vleesvarkens 836 0,0437 36,53 

7 Vleesvarkens 3640 0,0437 159,07 

8 Vleesvarkens 1792 0,0437 78,31 

  Gespeende biggen 4065 0,0000 0,00 

  Kraamzeugen 200 0,2606 52,12 

  Guste en dragende zeugen 646 0,2606 168,35 

  Opfokzeugen 48 0,0577 2,77 

  Dekberen 4 0,2606 1,04 

9 Zoogkoeien 4 0,2500 1,00 

  Vr. jongvee 0 - 1 jr 2 0,1479 0,30 

  Vr. jongvee 1 - 2 jr 2 0,1585 0,32 

  Volw. Paard (hobby) 1 0,0000 0,00 

Totaal 553,64 

     

     

 
MDV Stal 5, 6 en 8 

   

 
NGE 392,96 

  

 
% Totaal 71,0% 

  

     

 
Oolman-systeem Stal 5, 6, 7 en 8 (behalve 576 g. en dr. zeugen) 

 
NGE 401,924 

  

 
% Totaal 72,6% 

   


