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Aan: Statencommissie Ruimte, Groen en Water/Wonen 
         Provinciale Staten Utrecht 
 
Leersum, 17-01-2022 
 
Onderwerp: vergunningaanvraag Nieuwe Steeg 4-8a te Leersum 
 
Geachte commissie, 
 
Al een aantal keren hebben wij de provincie Utrecht verzocht aandacht te hebben voor de 
vergunningaanvraag voor een grote uitbreiding van een veebedrijf in Leersum (Nieuwe Steeg 4-8a 
Leersum).  
Dit betreft een aanzienlijke uitbreiding van koeien en varkens van een al heel groot bedrijf gelegen 
nabij de Natura-2000 gebieden (Kolland – Overlangbroek en Rijnstrangen) en grenzend aan een 
woonwijk in Leersum (de vergunningsaanvraag is in bijlage bijgevoegd).  
Deze uitbreiding is om meerdere redenen ongewenst: 

• Er wordt meer stikstof uitgestoten dan in de huidige situatie. Dat geeft aantasting van de 
natuur. Stikstofreductie hoort een speerpunt van de Provincie te zijn. De uitstoot blijft 
weliswaar onder de in de natuurvergunning vergunde hoeveelheid maar wij menen dat deze 
natuurvergunning onjuist is, gelet op de niet vervulde voorwaarden in de natuurvergunning1 
en het feit dat de natuurvergunning ziet op een ander project2. In het onlangs verschenen 
ecologische rapport ‘Verslechtering van het habitattype H91E0C in het Natura 2000-gebied 
Kolland & Overlangbroek: een ecologische en juridische analyse’ van Robert P. Baayen & 
Wim Verheugt (https://www.krommerijncorridor.nl/wp-content/uploads/2022/06/Rapport-
verslechtering-Natura-2000-gebied-Kolland-en-Overlangbroek-21-juni-2022-1.pdf) wordt 
geconcludeerd dat de natuur op Kolland dramatisch verslechterd is, door verdroging maar 
ook door overmatige stikstofdepositie. 

• Er wordt meer fijnstof uitgestoten. Dit is, zoals mede de GGD aangeeft, slecht voor de 
gezondheid. 

• De geuremissie gaat omhoog. De nu al boven de geurnorm gelegen uitstoot heeft een 
duidelijk negatieve invloed op het welbevinden van de omwonenden. 

 
De Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum en het Bewonerscomité Leersum-zuid zijn 
van mening dat deze uitbreiding ongewenst, en ook onrechtmatig is. Dit hebben wij natuurlijk aan de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug laten weten middels onze zienswijzen. De gemeente verwijst naar de 
provincie in verband met de natuurvergunning.  
Dat deze natuurvergunning in onze ogen onrechtmatig is, hebben wij vanaf mei meerdere malen bij 
de Provincie aangekaart, zowel telefonisch als per mail met diverse ambtenaren en ook mondeling 
bij de betrokken gedeputeerden (Sterk en Schaddelee). Wij hebben daarbij 2 argumenten 
aangedragen: verleend tijdens het PAS-regime, én niet tijdig geeffectueerd; zie hiervoor bijgevoegde 
correspondentie. Wij zijn steeds met een kluitje in het riet gestuurd. Pas in september werd onze 

 
1 Het project (zie noot 2) moest binnen 2 jaar na verlening van de natuurvergunning gerealiseerd zijn, hetgeen niet is 
gebeurd  
2 Het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Steeg 4-8a, welk plan door de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug is 
afgewezen, welk besluit in beroep bij de RvS in stand is gebleven.  
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vraag serieus opgepakt. In plaats dat de Provincie zelf nagaat wat zij kan doen om extra 
ammoniakuitstoot tegen te gaan en beziet of voldaan wordt aan de voorwaarden van 
natuurvergunningen, werd ons gevraagd een officieel verzoek tot intrekking van die 
natuurvergunning in te dienen. Dat hebben wij gedaan, het is nu in behandeling. 
 
Wij vragen u als Statencommissie Ruimte, Groen en Water/Wonen om uw invloed uit te oefenen op 
deze processen, zowel bij de gemeente wat betreft de vergunningsaanvraag voor uitbreiding, als bij 
de Provincie, wat betreft de geldigheid van de natuurvergunning van betreffende veehouder. 
Voor nadere informatie verwijzen wij ook nog naar de bijgevoegde zienswijzen van de Vereniging 
voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum en het Bewonerscomité Leersum-Zuid. 
 
Graag hebben wij antwoord op de volgende vragen: 

• Vindt uw Commissie het aanvaardbaar dat bedoelde uitbreiding zal plaatsvinden en zo ja 
waarom?  

• Kan en wil de Commissie actie ondernemen binnen de mogelijkheden van de Commissie om 
deze vergunningverlening te voorkomen? En zo nee waarom niet?  

• Kan en wil de Commissie de betreffende ambtenaren en gedeputeerden verzoeken om met 
spoed een beslissing te nemen op het verzoek tot intrekking van de betreffende 
natuurvergunning? 

 
Dank vast voor uw spoedige aandacht en reactie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum  
Wander Hengst  
secretaris 
 
 
Bewonerscomité Leersum-Zuid 
Ruud Schothorst ( Voorzitter)  
Nieuwe Steeg 69 
3956 RB Leersum 
Mob +31 (0)654374580 
 
 
Bijlagen: 

• Aanvraag uitbreiding veehouderij 
• Intrekkingsverzoek natuurvergunning 
• Zienswijze Dorp en Natuur 
• Zienswijze Bewonerscomité 
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