
G E M E E N T E A V E R E E S T 

Onderwerp : Beschikking Wet milieubeheer 
Nummer : 9/2819 

Burgemeester en wethouders van hebben 

een aanvraag ontvangen van 
gevestigd op het adres 
postcode en woonplaats 
ingekomen op 

Varkensbedrijf W. ten Kate; 
Derde Schansweg 8; 
7707 RS Balkbrug; 
3 februari 1999; 

om een wijzigings-Zuitbreidingsvergunning (artikel 8.4) op grond van de Wet milieubeheer en 
overwegen hierover het volgende. 

1 De aanvraaq 

Op 3 februari 1999 hebben wi j de aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet 
milieubeheer ontvangen. De aanvraag betreft een wijzigings-Zuitbreidingsvergunning (artikel 
8.4) en heeft betrekking op de uitoefening van een vleesvarkensbedrijf (SBI-code: 01.11) aan 
de Derde Schansweg 8 te Balkbrug (7707 RS). 

De belangrijkste onderdelen van de uitbreiding zijn: 
- vermeerdering van het aantal dieren; 
- spoelplaats voor vrachtwagens en auto's. 

2 Vestiqingsdata en bestaande milieuvergunningen 

Voor deze inrichting is op 1 oktober 1996 door Burgemeester en wethouders van Avereest 
reeds een oprichtingsvergunning verleend voor een vleesvarkensbedrijf voor het houden van 
1530 stuks vleesvarkens onder nummer 6Z441. De inrichting is daarna uitgebreid. Voor deze 
uitbreiding is op 11 augustus 1997, nummer 7Z1066 door Burgemeester en wethouders van 
Avereest een vergunning verleend. 

TOETSINGSCRITERIA  

3 Toetsinq van de aanvraaq 

De inrichting valt na toetsing aan het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer onder 
respektievelijk de categorieën 1, 5, 7 en 8. Het betreft een inrichting voor het mesten van 
dieren. Uit de aanvraag blijkt dat de inrichting niet onder de werkingssfeer van enig AMvB ex 
art. 8.44 van de Wet milieubeheer valt. 
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4 Gemeentelijk / regionaal / provinciaal beleid 

De aanvraag met de bijgevoegde gegevens is, conform het gestelde in art. 8.8 Wm, getoetst 
aan de provinciale milieuverordening Overijssel 1998. Er zijn geen strijdigheden met de milieu
verordening geconstateerd. 

Het bedrijf ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of in een waterwingebied of in een 
aangewezen milieubeschermingsgebied (stiltegebied en/of bodembeschermingsgebied). 
Bij het beoordelen van de aanvraag en bij het opstellen van de voorschriften is rekening 
gehouden met het gestelde in hoofdstuk 5 Wm inzake milieukwaliteitseisen. 

De inrichting is niet gelegen in een gebied waar strengere milieukwaliteitseisen gelden of 
waar bij ministerieel besluit richtwaarden zijn gesteld waarmee bij de vergunningverlening 
rekening dient te worden gehouden. 

OVERWEGINGEN 

5 Interimwet ammoniak en veehouderij (lav) 

De aanvraag is getoetst aan het gemeentelijk opgestelde ammoniakreductieplan, vastgesteld 
op 26 september 1996, laatstelijk gewijzigd op 18 februari 1999. 

Het betreft hier een bestaande inrichting met een milieuvergunning op 1110 meter van een 
voor verzuring gevoelig bos. 

Op 1 oktober 1996 en 11 augustus 1997 is aan de heer W. Ten Kate, Derde Schansweg te 
Balkbrug een milieuvergunning verleend voor het in werking hebben van een vleesvarkens
bedrijf. De heer Ten Kate heeft de dieren in Groen Label Stalsystemen gevestigd. De hierbij 
behorende uitstoot van ammoniak was 1,4 kg per dier. 

Onlangs heeft de Stichting Groen Label een gewijzigd stalsyteem erkend waardoor de 
uitstoot per dier wordt verlaagd naar 1,2 kg. 

De Interimwet Ammoniak en Veehouderij en het ammoniakreductieplan kennen geen 
bepalingen hoe om te gaan met vrijkomende ammoniak. Door het verbeterde Groen Label 
ontstaat er extra ruimte. 

Het regionale ammoniakreduktieplan kent bij het omzetten van een traditionele stal naar een 
Groen-Labelstalsysteem een 5 0 % regeling. 5 0 % van de vrijkomende ruimte mag vrij 
opgevuld worden de overige 5 0 % kan eventueel opgevuld worden door aankoop van 
ammoniakrechten. Wij hebben in een eerder besluit besloten deze regeling voor dit bedrijf toe 
te staan, omdat de heer Ten Kate in het verleden ammoniakrechten heeft moeten aankopen 
voor de uitbreiding van het bedrijf in 1997. 
Voor de heer Ten Kate betekent dit dat hij 193 vleesvarkens extra kan houden. De stallen 
hoeven niet aangepast te worden, omdat hij meer dierplaatsen dan dieren heeft. 
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De berekening van de ammoniak-emissie en van de ammoniak-depositie is als volgt: 

Diersoort 

Vleesvarkens 

Vleesvarkens 

Emissie-
faktor 

1,2 

1,4 

Aangevraagd 

aantal 

2518 

NH,-emissie 

3021,6 

Totaal NHj-emissie 3021,6 

Vergund in 1997 

Aantal 

2325 

NHj-emissie 

3255 

3255 

2325 dieren x 1,2 kg NH3 = 2790 kg 
3255 kg - 2790 kg = 465 kg 
465 kg : 2 = 232,5 kg 
232,5 kg : 1,2 kg/dier = 193 dieren 

De depositie potentieel zuur is de NH^emissie per jaar maal de afstandsfaktor van het voor 
verzuring gevoelig gebied (bos) c.q. element: 

Voor verzuring ge
voelig gebied 

Bos 

Afstandsfaktor 

0,007492 

Depositie waarvoor 
aanvraag geldt 

22,64 Mol 

Depositie vergunde 
situatie in 1997 

24,39 Mol 

Uit de tabel blijkt dat in de aangevraagde situatie de verzuringswaarde ( N - d e p o s i t i e ) 
verlaagt ten opzichte van de reeds vergunde situatie c.q. rechten. 

Vanwege de verlaagde emissie is er geen aanleiding de vergunning geheel of gedeeltelijk te 
weigeren. ' 

6 Veehouderii en Stankhinder 1996 

Een veehouderij moet getoetst worden aan de richtlijn "Veehouderij en Stankhinder 1996" . 

De berekening van het aantal mestvarkeneenheden m.v.e. is als volgt: 

Diersoort 

Vleesvarkens 

Totaal aantal m.v.e. 

Aantal 

25\i 

Stankfaktor 

1.4 

Aantal m.v.e. aangevraagde situatie 

1799 

1799 

Door uitspraken van de Raad van State dient het bedrijf aan de Richtlijn Veehouderij en 
hinderwet en Lucht 46 getoetst te worden voor de stank. 
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Richtlijn Veehouderii en hinderwet 
Het betreft een bedrijf in het buitengebied met 1799 m.v.e. Volgens de richtlijn "Veehouderij 
en Hinderwet" behoort de inrichting na toetsing tot categorie III, omdat de inrichting niet in 
de nabijheid van de bebouwde kom en/of andere gevoelige objecten is gelegen (definitie 
categorie I), noch is er sprake van lintbebouwing of meerdere verspreid liggende niet-
agrarische bebouwing (definitie categorie II). Noch is sprake van een gebied met uitsluitend 
agrarische bebouwing (definitie categorie IV). Er is sprake van enkele niet-agrarische bebou
wing in de directe omgeving van de inrichting (definitie categorie III). 

Het dichtstbijgelegen stankgevoelige object de woning Tweede Schansweg 2 ligt op 218 
meter afstand. 

Binnen de volgens de richtlijn berekende afstanden bevinden zich geen stankgevoelige 
objecten. Deze afstanden zijn voor categorie I: 339 meter, categorie II: 272 meter, categorie 
III: 175 meter en categorie IV: 115 meter. 

Cumulatieve beoordeling 
Na toepassing van de in de richtlijn voorgeschreven methode blijkt dat er geen stankgevoe
lige objecten zijn die bij de beoordeling moet worden betrokken. Na berekening van de 
cumulatieve stankhinder overeenkomstig de richtlijn voor het dichtstbijzijnde stankgevoelige 
object, bliikt dat deze onder de 1,5 blijft. Er is dus geen sprake van cumulatieve stankhinder. 

Het bedrijf voldoet aan de stankrichtli jn. 

(P.S.: de berekening is bij de ter Inzageliggende stukken als toelichting bijgevoegd) 

7 Inhoudelijke overwegingen en voorschriften 

Ter bescherming van het milieu zijn door het opnemen van voorschriften eisen gesteld aan de 
het gebruik en de constructie van de spoelplaats. 

8 De procedure 

Bij de afhandeling van de onderhavige aanvraag is/wordt gehandeld met inachtneming van 
hetgeen daaromtrent is bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en met inachtna
me van het bepaalde in de artikelen 3.5.2 en 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). 
De aanvraag heeft gedurende de periode van 5 mei 1999 tot en met 2 juni 1999 ter inzage 
gelegen in het gemeentehuis van Avereest. 
De aanvraag is toegezonden aan de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygi
ëne Oost. 

Bovendien is de gelegenheid gegeven aan belanghebbenden om mondeling bedenkingen in te 
brengen c.q. toe te lichten of om toelichting te verzoeken tijdens de gedachtenwisse-
ling/hoorzitting op verzoek in het gemeentehuis van gemeente Avereest. 

9 De adviezen 

De Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne, heeft niet van de gelegenheid 
gebruik gemaakt tot het uitbrengen van advies. 
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10 De beschikkinq 

Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de artikel 8.6 van de Wet milieubeheer en de 
paragrafen 3.5.2 tot en met 3.5.5. van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij besloten: 

a. de gevraagde wijzigings-Zuitbreidingsvergunning voor een vleesvarkensbedrijf aan de 
Derde Schansweg 8 te Balkbrug (7707 RS), kadastraal bekend gemeente Avereest, 
sectie: G nr.: 249, voor onbepaalde tijd te verlenen aan de aanvrager; 

b. aan de vergunning de voorschriften onder hoofdstuk A. t /m C. te verbinden 
overeenkomstig de bij deze beschikking behorende en als zodanig gewaarmerkte 
bijlagen. 

de aanvraag en de daarbij behorende tekeningen en bijlagen maken deel uit van de te 
verlenen vergunning. 

De vergunning vervalt indien de inrichting niet binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepe
lijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht. 

Dedemsvaart, - 8 JUNI 1999 

Burgemeester en wethouders van Avereest, 

namens dezen, 
het hoofd van de afdeling VROM 
van de sector Grondgebied, 
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