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RvS vernietigt vergunning megastal Diessen (27/10/2008) 

De Raad van State heeft het omstreden besluit van de provincie Noord-Brabant om een 
megastal in Diessen toe te staan vernietigd. 

Ammoniak  
De hoogste bestuursrechter verwijt het college van gedeputeerde staten dat het ‘niet 
kan uitsluiten’ dat er door de plannen van een megastal ‘significante’ 
ammoniakvervuiling is in het nabijgelegen natuurgebied.  
 
Verontwaardiging  
De megastal in Diessen zou plaats bieden aan 16.000 varkens. Net als bij andere 
plannen voor zeer grote veebedrijven heeft dit voornemen tot veel lokale, regionale en 
zelfs landelijke verontwaardiging geleid. De provincie Noord-Brabant blijft echter het 
plan van de megastal steunen, laat een woordvoerder van gedeputeerde Rüpp weten. 
‘Wij zijn het niet met de uitspraak eens en wij menen dat de Raad van State een 
verkeerde conclusie heeft getrokken,’ zegt woordvoerder Tuinman.  
 
Verspreidingsmodel  
In een schriftelijke toelichting op dit standpunt staat dat de provincie een berekening 
voor ammoniakuitstoot heeft gemaakt op basis van een ‘verspreidingsmodel’ en dat 
‘op basis van deze berekeningen’ is gebleken dat er van dit veehoudersbedrijf ‘nergens 
in het habitatgebied sprake is van enige toename van ammoniakdepositie’. De 
provincie wil de uitspraak van de Raad van State eerst ‘met spoed’ juridisch ‘nader 
bezien’ om te bepalen of ze een verzoek tot herziening indienen bij de Raad van State.  
 
Huiswerk  
SP-statenlid Ron van Zeeland treurt er niet over dat de RvS voorlopig een streep heeft 
gezet door de megastal. ‘Los van de precieze berekening van de ammoniakuitstoot lijkt 
het mij sowieso niet goed om zo’n megaveebedrijf voor zestienduizend beesten in de 
buurt van een beschermd natuurgebied te vestigen.’ Van Zeeland is ook nogal verbaasd 
de provincie bij een project dat zoveel maatschappelijke weerstand oproept ‘kennelijk 
zijn huiswerk niet goed heeft gemaakt.’  
 
Lees meer:  
Protest tegen 'grootste kippenfabriek van Nederland' (24/09/2008)  
Groningen verbiedt megastallen (18/08/2008)  
Overijssel: eigen varkens eerst (04/07/2008)  
Ook Limburg in ban van megastallen (26/05/2008)  
Protest tegen grote varkenshouderijen Overijssel (29/04/2008) 
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