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Geachte heer/mevrouw Pullen, 
  
U hebt op 9 mei 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (V2016-0559-01) ingediend 
voor het veranderen van de inrichting en het handelen met gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden aan de Allemansweg 1 en 1a in Collendoorn, kadastraal bekend Hardenberg, 
sectie O, nummer 3648, 3649 en 662. 
 
Dit project omvat de volgende activiteiten:  
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Werkzaamheid Groep Onderdeel 

 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of 
veranderen (Milieu) 

Werkzaamheden m.b.t. 
brandveilig gebruik en milieu 

Handelen besch. natuurgebieden 

 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of 
veranderen (Milieu) 

Werkzaamheden m.b.t. 
brandveilig gebruik en milieu 

Verandering 

De aanvraag wordt voorbereid met de uitgebreide procedure uit de Wabo. Dit betekent dat er, 
onder andere, een ontwerpbesluit moet worden genomen en voor een ieder ter inzage moet 
worden gelegd op het gemeentehuis.  
 
Toetsingsgronden veranderen van inrichting (milieu) 
In artikel 2.14 van de Wabo wordt aangegeven wat in ieder geval door het bevoegd gezag bij de 
besluitvorming moet worden betrokken. 
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In verband met de aard van de aangevraagde activiteiten binnen de inrichting moet rekening 
gehouden worden met de op de bedrijfsvoering betrekking hebben milieuaspecten. Dit gebeurt 
in de bijlage “overweging milieurelevante aspecten”. De aanvraag omgevingsvergunning wordt 
ook als een melding op grond van het Activiteitenbesluit beschouwd, voor de zaken die 
daaronder vallen. 
 
De gevolgen van het in werking zijn van de inrichting zullen naar verwachting beperkt blijven tot 
de directe omgeving van de inrichting. 
 
Aanvullende gegevens 
De op 9 mei 2016 ingediende aanvraag was niet compleet. Per brief van 3 oktober 2016 is 
verzocht om aanvullende gegevens. Op 24 november 2016 en 13 januari 2017 zijn aanvullende 
gegevens ingediend. De stukken zijn bij de aanvraag gevoegd.  
 
Toetsingsgronden Wet natuurbescherming 
Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van dieren. Voor deze activiteit is ook op 
grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming een vergunning nodig. Dit is een 
aangewezen categorie activiteit als bedoeld in artikel 2.27 Wabo. Gedeputeerde Staten (hierna 
GS) is het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming is een 
aanhaker van de Wabo. Dit heeft tot gevolg dat de omgevingsvergunning niet wordt verleend 
dan nadat het GS hebben verklaard dat ze tegen de aangevraagde wijziging geen bedenkingen 
hebben.  
In de brief van 15 juni 2017 is door GS door middel van een brief met kenmerk 2017/0232325 
aangegeven, middels een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (hierna vvgb) dat zij geen 
bedenkingen hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning. Deze vvgb 
inclusief de daarin genoemde stukken maken onderdeel uit van de vergunning. 
 
Procedure 
De kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 25 april 2017 in huis-aan-huisblad Dedemsvaartse 
Courant gepubliceerd, waarbij bekend is gemaakt dat vanaf 26 april 2017 gedurende zes weken 
het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ter inzage lagen en tijdens deze termijn 
zienswijzen konden worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  
 
Besluit 
Op basis van voornoemde toetsing heb ik besloten u – overeenkomstig de besluitvormings-
procedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gelet 
op artikel 2.1 lid 1 sub e en artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - de 
omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting, het ambtshalve actualiseren 
van de voorschriften en voor handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 
met voorschriften te verlenen op grond van de aanvraag zoals aangegeven op de hierbij 
gevoegde gewaarmerkte bijlagen.  
 
De voorschriften waaronder ik voornemens ben deze omgevingsvergunning te verlenen kunt u 
nalezen in de bijlage(n) behorende bij dit besluit. Tevens wordt in deze procedure onderstaande 
voorschriften uit de revisievergunning van 19 september 2011 ingetrokken en vervallen: 

 Voorschrift 1.1,  

 voorschrift 9.1 tot en met 9.4 en 

 voorschrift 12.1 tot en met 12.11. 
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Leges 
Op grond van de legesverordening moet u legeskosten betalen voor de behandeling van de 
aanvraag. De leges bedragen € 65,70 en zijn als volgt gespecificeerd: 
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Onderdeel Omschrijving 

Kosten 
formulier 

Totale 
bouwkosten Leges 

 

Handelen besch. 
natuurgebieden 

Leges handelen beschermde 
natuurgebieden 

  € 65,70  

 
De leges worden namens de heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar vastgesteld en in 
rekening gebracht. 
 
Voor het betalen van de leges kunt u gebruik maken van een factuur. Deze wordt u binnenkort 
nagezonden. De betaling dient binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur te geschieden.  
 
Rechtsmiddelen omgevingsvergunning 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen de 
omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle.  
 
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan 
met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet 
ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten: 
- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld; 
- de gronden van het beroep. 
 
Verder kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank te Zwolle verzocht worden een voorlopige voorziening te 
treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van 
een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk, indien u 
binnen de genoemde termijn van zes weken ook een beroepschrift indient. Bij het verzoek om 
voorlopige voorziening dient een afschrift van het beroepschrift te worden overlegd. Het verzoek 
om voorlopige voorziening moet gericht worden de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zwolle team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
 
Voor het indienen van beroep en verzoek om voorlopige voorzieningen is griffierecht verschuldigd. 
 
Rechtsmiddelen leges 
Indien u het niet eens bent met de leges kunt u bezwaar te maken bij de heffingsambtenaar van 
de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.  
 
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt 
aan op de dag na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet ondertekend 
zijn en dient in ieder geval te bevatten: 
- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld; 
- de gronden van het bezwaar. 
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Wanneer kunt u gebruik maken van de omgevingsvergunning? 
U kunt gebruik maken van de omgevingsvergunning als de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift is verstreken. Eerder treedt de vergunning niet in werking. Indien er een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend treedt de vergunning niet eerder in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. 
 
Het is mogelijk dat voor de uitvoering van de plannen nog meer omgevingsvergunningen, 
vergunningen of toestemming nodig zijn.  
 
Heeft u nog vragen? 
Heeft u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met de Publieksdienst van de 
gemeente Hardenberg. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14-0523 of u kunt een e-mail 
sturen naar gemeente@ommen-hardenberg.nl . Wilt u schriftelijk reageren op deze brief, 
vermeld dan de datum en het kenmerk van deze brief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 
b/a 
 
 
Wendy Schutmaat 
Adviseur milieuzaken 
Cluster Ruimte en Vergunningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: -overweging milieurelevante aspecten 
 -voorschriften en nadere informatie 

-gewaarmerkte bescheiden 

 

mailto:gemeente@ommen-hardenberg.nl
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Bijlage 1 
 

VOORSCHRIFTEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 
 
 
 
VOORSCHRIFTEN MILIEU: 
De voorschriften milieu zijn opgenomen in de bijlage ‘Voorschriften omgevingsvergunning 
milieu’.  
 
VOORSCHRIFTEN VVGB WET NATUURBESCHERMING 
De verklaring van geen bedenkingen en de daarbij behorende voorschriften zijn opgenomen in de 
bijlage “Verklaring van geen bedenkingen”. 
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Bijlage 2 

OVERWEGING MILIEURELEVANTE 
ASPECTEN 
 

1. De aanvraag 
Op 9 mei 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuverantwoord 
ondernemen (verandering) binnengekomen voor een vleeskuikenbedrijf met schapen en pony’s. 
 
De vergunning wordt aangevraagd voor het wijzigen van de huisvestingssystemen in de 
vleeskuikenstallen en het wijzigen van de situering van de ventilatoren op de nok en in de gevels. 
Twee vleeskuikenstallen (stal G en stal H) worden aangesloten op een warmtewisselaar.  
De ruimte voor stal C wordt anders ingericht en de houtkachel wordt verwijderd. Het aantal 
schapen dat wordt gehouden wordt verminderd naar 25 stuks. De aangevraagde wijzigingen zijn 
grotendeels al doorgevoerd en worden door middel van deze vergunning gelegaliseerd. 
 
Tabel 1: aangevraagde dieren   

Diercategorie 
 

Huisvestingssysteem Aantal 
dieren 

NH3 

(1) 
Odeur 

(2) 
PM10 

(3) 
NH3 / 
jaar 

Totaal 
odeur 

Totaal 
PM10 

Vleeskuikens Stal met warmteheaters met 
luchtmengsysteem voor 
droging strooisellaag, BWL 
2011.13.V4, Rav-code E 5.14 

106.900 0,035 0,33 22 3.741,5 35.277 2.351.800 

Vleeskuikens Overige huisvestingssystemen, 
Rav-code E 5.100 

12.000 0,080 0,33 22 960,0 3.960 264.000 

Schapen ouder dan 
1 jaar, inclusief 
lammeren tot 45 kg 

Overige huisvestingssystemen, 
Rav-code B 1.100 

25 0,7 7,8 n.v.t. 17,5 195 n.v.t. 

Volwassen pony’s, 
3 jaar en ouder 

Overige huisvestingssystemen, 
Rav-code K 3.100 

4 3,1 n.v.t. n.v.t. 12,4 n.v.t. n.v.t. 

Totaal 4.738,4 39.432 2.615.800 

1) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij 

2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij 
3) fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl 

 
In de aanvraag van 9 mei 2016 werden 35 schapen aangevraagd. Aanvrager heeft deze aantallen 
in de aanvullende gegevens gewijzigd; er worden nu 25 schapen aangevraagd. Dit is verwerkt in 
bovenstaande tabel. 

 
 

2. Huidige vergunning situatie 
Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend: 

Datum Soort vergunning/melding 

19-9-2011 Revisievergunning 

23-3-2016 Melding Activiteitenbesluit 
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Op basis van de revisievergunning mogen de volgende dieraantallen worden gehouden: 
 
Tabel 2: vergunde dieren 

Diercategorie 
 

Huisvestingssysteem Aantal 
dieren 

NH3 

(1) 
Odeur 

(2) 
PM10 

(3) 
NH3 / 
jaar 

Totaal 
odeur 

Totaal 
PM10 

Vleeskuikens Stal met verwarmingssysteem 
met warmteheaters en 
ventilatoren, BWL 2009.14.V1, 
Rav-code E 5.10. 

118.900 0,035 0,33 22 4.161,5 39.237 2.615.800 

Schapen ouder dan 
1 jaar, inclusief 
lammeren tot 45 kg 

Overige huisvestingssystemen, 
Rav-code B 1.100 

35 0,7 7,8 n.v.t. 24,5 273 n.v.t. 

Volwassen pony’s, 
3 jaar en ouder 

Overige huisvestingssystemen, 
Rav-code K 3.100 

4 3,1 n.v.t. n.v.t. 12,4 n.v.t. n.v.t. 

Totaal 4.198,4 39.510 2.615.800 

1) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij 
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij 
3) fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl 

 
3. Activiteitenbesluit 

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd 
het Activiteitenbesluit) in werking getreden. Daarnaast is op 1 januari 2008 de ministeriële 
regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd de Regeling) in 
werking getreden. Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit opnieuw gewijzigd, waardoor een 
groot aantal bedrijven van de vergunningplicht onder de algemene regels zijn komen te vallen. 
 
Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van in totaal 118.900 vleeskuikens. Volgens 
bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE), onderdeel 6.6 wordt onder een IPPC-
installatie verstaan een intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 stuks pluimvee. De 
bedrijfsmatige activiteiten die deze inrichting uitoefent betreft een IPPC-installatie. Het betreft 
een aangewezen inrichting als bedoeld in artikel 1.1 lid 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), juncto artikel 2.1, tweede lid van de Besluit omgevingsrecht.  
Hierom is het een type C inrichting als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. 
 
Voor de inrichtingen type C geldt dat voor een deel van hun activiteiten het Activiteitenbesluit 
van toepassing is. De informatie uit de aanvraag wordt aangemerkt als melding op grond van 
artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de 
onderstaande activiteiten zoals genoemd in het Activiteitenbesluit plaats vinden. Op deze 
activiteiten zijn de bepalingen en voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende –
regeling rechtstreeks van toepassing. 

Afdeling Omschrijving 

2.1 Zorgplicht 

2.2 Lozingen 

2.3 Lucht  

2.4 Bodem 

3.1  Afvalwaterbeheer (huishoudelijk afvalwater en lozen van hemelwater) 

§3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 
voorziening 

§3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie 

3.2 Installaties 

§3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie 

3.3 Activiteiten met voer- of vaartuigen 

§3.3.1 
 

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen 
voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen  
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Afdeling Omschrijving 

3.4  Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen 

§3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen 

§3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen 

§3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank 

3.5  Agrarische activiteiten 

§3.5.4 Waterbehandeling van agrarische activiteiten 

§3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven 

 
4. Overige regels 

Eventuele nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken worden 
voorkomen, of worden tenminste in voldoende mate beperkt, door de naleving van het gestelde 
in de aanvraag, de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de voorschriften van het 
Activiteitenbesluit. 
Ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit 
te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. 
 
Het bedrijf ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of in een waterwingebied of in een 
aangewezen milieubeschermingsgebied (stiltegebied en/of bodembeschermingsgebied).  
 
De inrichting ligt niet in een gebied waar strengere milieukwaliteitseisen gelden of waar bij 
ministerieel besluit richtwaarden zijn gesteld waarmee bij de vergunningverlening rekening dient 
te worden gehouden. 
 

5. Besluit Milieueffectrapportage 
In het Besluit milieueffectrapportage 1994 (zoals gewijzigd in 1999, hierna Besluit m.e.r.) is in 
onderdeel C onder categorie 14 opgenomen voor welke situaties er een MER-plicht geldt voor de 
aangevraagde activiteiten. 
 
De MER-plicht (onderdeel C onder 14) geldt voor de oprichting / uitbreiden / wijzigen van een 
inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens, in gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op een inrichting met meer dan: 
- 85.000 plaatsen voor mesthoenders; 
- 60.000 plaatsen voor hennen; 
- 3.000 plaatsen voor mestvarkens; 
- 900 plaatsen voor zeugen. 
 
Verder is in het Besluit m.e.r. in de bijlage, onderdeel D onder categorie 14 bepaald voor welke, 
gebleken niet MER-plichtige, situaties er beoordeeld dient te worden of vanwege bijzondere 
omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, alsnog een milieueffectrapport 
noodzakelijk is. Dit geldt voor de oprichting en/of uitbreiding en/of wijziging van een inrichting 
voor het fokken, mesten of houden van onder andere: 
- 40.000 stuks pluimvee (Rav cat. E, F, G en J) 
- 2.000 stuks schapen of geiten (Rav cat. B.1 en C.1 t/m C.3) 
- 100 stuks paarden of pony’s (Rav cat. K.1 en K.3), waarbij het aantal bijbehorende dieren in 

opfok jonger dan 3 jaar niet wordt meegeteld. (Rav cat. K.2 en K.4)  
 
De vergunning wordt aangevraagd voor het wijzigen van de huisvestingssystemen in de 
vleeskuikenstallen. De situering van de ventilatoren op de nok en in de gevels wordt gewijzigd. 
Twee vleeskuikenstallen worden aangesloten op een warmtewisselaar.  
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Er vindt geen uitbreiding plaats van het aantal stuks dieren dat wordt gehouden. Het aantal 
schapen wordt met 10 stuks verminderd.  
Dergelijke wijzigingen zijn geen aangewezen activiteit zoals genoemd in kolom 2 van de 
onderdelen C en D van het Besluit m.e.r. Er is hier geen sprake van een MER-plicht of MER-
beoordelingsplicht. 
 
De drempelwaarden in kolom 2: 'gevallen' van onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn echter 
indicatief. Dit betekent dat, indien een activiteit die in onderdeel D van het Besluit m.e.r. 
benoemd staat, maar beneden de drempelwaarden van kolom 2 valt, toch moet worden 
beoordeeld of sprake kan zijn van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze 
beoordeling moet plaatsvinden op basis van Bijlage III van de  EEG-richtlijn milieu-
effectbeoordeling. In deze bijlage staat dat de beoordeling betrekking moet hebben op: 
• de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; 
• de plaats waar de activiteit plaatsvindt; 
• de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan 

hebben. 
 
de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse  
Het houden van vleeskuikens (en enkele schapen en paarden) is een activiteit in Nederland die op 
veel plaatsen wordt uitgevoerd. De schaalgrootte van de activiteit is niet uitzonderlijk. Er is veel 
bekendheid met deze activiteit. In deze situatie is er geen sprake van risico’s die uitzonderlijk zijn.  
 
de plaats waar de activiteit plaatsvindt 
Hierbij gaat het om de kwetsbaarheid van het gebied waarin de activiteiten worden ontplooid. In 
dit geval ligt de inrichting in het buitengebied met in de directe omgeving agrarische 
bedrijvigheid en vrijstaande woonbebouwing. De inrichting ligt op een afstand van ongeveer 2,7 
kilometer van een kwetsbaar natuurgebied (ten zuidoosten van Heemse) en op ongeveer 7,5 
kilometer van een Natura 2000-gebied (Vecht en Beneden-Regge). 
 
de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben 
De milieueffecten hebben onder andere betrekking op de aspecten geluid, geur, ammoniak, fijn 
stof en veiligheid. Door het aanhouden van voldoende afstand en het treffen van de juiste 
maatregelen en voorzieningen kunnen de effecten beperkt blijven. Er is geen sprake van 
onomkeerbare effecten. 
 
Het maken van een milieueffectrapport is niet nodig aangezien de aangevraagde activiteiten 
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Hiervoor zijn onder meer de 
kenmerken en omvang van de activiteit, de plaats van het project, de kenmerken van de 
potentiële milieueffecten, de productieprocessen en de cumulatieve effecten beoordeeld. 
Dit betekent dat geen milieueffectrapport dan wel een m.e.r.-beoordeling nodig is. 
 

6. Ammoniak  
Wet ammoniak en veehouderij 
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels over de gevolgen van 
ammoniakemissie van veehouderijen bij de verlening van vergunningen. Samen met de emissie-
eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren zijn gesteld (Besluit 
emissiearme huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect 
ammoniak. De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek.  
 
Provinciale Staten van Overijssel hebben een besluit genomen ten aanzien van het aanwijzen van 
gebieden die aangemerkt worden als zeer kwetsbaar gebied. Het bedrijf ligt niet in een zeer 
kwetsbaar gebied dan wel in een zone van 250 meter rondom een dergelijk gebied.  
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De Wav vormt geen belemmering voor de vergunningverlening. 
 
Regeling ammoniak en veehouderij 
In de aan de Wav gekoppelde Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan de emissiefactoren 
voor de emissie vanuit de stallen genoemd. Een overzicht van de ammoniakemissie staat in de 
paragrafen 1 en 2, in de tabellen 1 en 2 vermeld. 
 
Besluit emissiearme huisvesting 
Het Besluit emissiearme huisvesting bevat voor een aantal diercategorieën maximale 
emissiewaarden qua ammoniak en fijn stof, waaraan de huisvesting van de dieren zal moeten 
voldoen. Er mogen geen nieuwe huisvestingssystemen meer worden vergund met een 
emissiefactor die hoger is dan de maximale emissiewaarde van het Besluit emissiearme 
huisvesting. Voor bestaande stallen gelden overgangstermijnen waarbinnen deze stallen moeten 
worden aangepast of vervangen. 
 
De maximale emissiewaarde voor vleeskuikens (in dierenverblijven die voor 30 juni 2015 zijn 
opgericht) is gesteld op 0,045 kg NH3 en 16 gram PM10 per dierplaats per jaar.  
Voor wat betreft de vleeskuikens voldoen de stallen B, C, D, G en H aan de maximale 
emissiewaarde voor ammoniak. In stal A wordt een traditioneel huisvestingssysteem toegepast. 
Dit huisvestingssysteem voldoet niet aan de maximale emissiewaarde.  
 
Ten aanzien van schapen en paarden zijn in het Besluit emissiearme huisvesting geen 
emissiearme stalsystemen voorgeschreven.  
 
Intern salderen 
Intern salderen betekent dat als in een deel van de huisvestingssystemen van een inrichting een 
techniek wordt toegepast die een lagere emissie tot gevolg heeft dan wettelijk vereist is, de 
overige huisvestingssystemen die voor 1 januari 2007 zijn opgericht niet aangepast hoeven te 
worden, op voorwaarde dat tenminste dezelfde reductie wordt bereikt als de 
huisvestingssystemen afzonderlijk zouden voldoen aan de emissienormen.  
 
Het (traditionele) huisvestingssysteem van stal A was voor 1 januari 2007 aanwezig.  
 

Diersoort Aantal Maximale 
emissiewaarde 

amvb 
huisvesting 

Maximaal 
toegestane 

emissie 

Daadwerkelijke 
emissiewaarde 

Daadwerkelijke 
emissie 

Vleeskuikens 106.900 0,045 4.810,5 0,035 3.741,5 

Vleeskuikens 12.000 0,045 540,0 0,080 960,0 

Totaal   5.350,5  4.701,5 

 
Uit bovenstaande berekening blijkt dat de daadwerkelijke ammoniakemissie van de gehele 
inrichting onder de wettelijk vereiste ammoniakemissie blijft. Hiermee wordt voldaan aan de 
voorwaarden van de interne saldering. 
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7. Geur 
Volgens het gestelde in het Besluit Omgevingsrecht betreft het een type C-inrichting. Dit heeft 
tot gevolg dat voor het aspect geur de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de daarbij 
behorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) van toepassing is. De geuremissiefactoren 
per dier zijn vastgelegd in de Rgv.  
De Wgv schrijft voor op welke wijze geurhinder door dierenverblijven (veehouderijen) in een 
vergunning moet worden beoordeeld. Daartoe moet onder meer de geurbelasting op 
nabijgelegen geurgevoelige objecten (zoals woningen) worden bepaald. In afwijking hiervan 
moet tot geurgevoelige objecten behorend bij een andere veehouderij een vaste afstand worden 
aangehouden.  
 
Op grond van artikel 6 Wgv is de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente 
Hardenberg” (hierna: geurverordening) op 17 november 2009 vastgesteld en op 26 november 
2009 in werking getreden. In de geurverordening zijn de wettelijke geurnormen aangepast. Bij de 
berekening van de geurbelasting is getoetst aan de in deze geurverordening opgenomen 
geurnormen. 
 
Het gaat hier om een aanvraag voor het wijzigen van de huisvestingssystemen en de ventilatoren 
van de vleeskuikenstallen. De stallen G en H worden aangesloten op een warmtewisselaar. En 
het aantal schapen dat wordt gehouden wordt verminderd naar 25 stuks.  
 
Voor vleeskuikens en schapen zijn geuremissiefactoren vastgesteld. Er is een berekening van de 
geurbelasting uitgevoerd. Op grond van de geurverordening gelden voor de geurgevoelige 
objecten een norm van 14,0 OuE per m3 lucht, 8 OuE per m3 lucht of 3 OuE per m3 lucht. 
 
Bij de aanvraag is een berekening van de geurbelasting gevoegd met een onderbouwing van de 
inputgegevens. De inputgegevens voor de berekening van de geurbelasting zijn gelijk aan de 
inputgegevens voor de Aerius-berekening voor de Wet natuurbescherming.  
De vleeskuikens kunnen (vanaf 3 weken leeftijd) dag en nacht in de wintergartens verblijven. 
Zowel het programma V-Stacks als het Aeriusprogramma bieden niet de mogelijkheid om één 
bron in te voeren voor een pluimveestal met wintergarten. Daarom is gekozen om twee bronnen 
per stal in te voeren: bron 1 is de stal, bron 2 is de wintergarten. De dieren zijn op basis van de 
oppervlakte van de stal en de wintergarten evenredig verdeeld.  
Aanvrager heeft gekozen om de bovenzijde van de opening van de wintergartens aan te houden 
als hoogte van het emissiepunt van de wintergartens. Echter op basis van paragraaf 3.4 en 3.6 
van de gebruikershandleiding V-Stacks vergunning moet in de V-Stacksberekening een 
emissiepunthoogte en gemiddelde gebouwhoogte van 1,5 meter voor de wintergarten worden 
aangehouden. In onderstaande V-Stacksberekening is hier rekening mee gehouden.  
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Berekening geurbelasting aangevraagde situatie 
gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V., berekende ruwheid: 
0,15 m, meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  

Bron ID X-coord. Y-coord. EP 
Hoogte 

Gem. gebouw 
hoogte 

EP 
Diam. 

EP Uittree 
snelheid 

E-
Aanvraag 

Stal A1 236 643 512 018 1,7 3,2 0,94 0,40 3 249 
Stal A2 236 635 511 986 1,5 1,5 0,50 0,40 711 
Stal B1 236 612 512 016 2,0 3,8 1,06 0,40 5 201 
Stal B2 236 587 511 998 1,5 1,5 0,50 0,40 1 040 
Stal C1 236 591 512 028 1,9 3,8 0,94 0,40 7 322 
Stal C2 236 563 512 003 1,5 1,5 0,50 0,40 1 489 
Stal D1 236 570 512 041 2,0 3,9 1,04 0,40 8 020 
Stal D2 236 539 512 015 1,5 1,5 0,50 0,40 1 632 
Stal G1 236 525 511 906 2,9 5,1 0,94 0,40 4 026 
Stal G2 236 548 511 905 1,5 1,5 0,50 0,40 1 006 
Stal H1 236 507 511 880 2,9 5,1 0,94 0,40 4 026 
Stal H2 236 522 511 860 1,5 1,5 0,50 0,40 1 006 

Schapenstal 236 503 511 968 1,5 1,5 0,50 0,40 195 
Stal B3 236 571 511 960 1,5 1,5 0,50 0,40 507 

 
Geurgevoelige locaties:  

GGLID X-coördinaat Y-coördinaat Geurnorm Geurbelasting 

Luggersweg 3 236 799 511 943 8,0 10,7 
Luggersweg 5 236 844 512 148 8,0 8,3 
Luggersweg 2a 236 235 511 780 14,0 4,6 
Luggersweg 2 236 722 511 865 14,0 11,5 
Collendoornerdijk 1 237 110 511 641 3,0 2,3 

 
Uit bovenstaande berekening blijkt dat de geurbelasting op de geurgevoelig objecten 
Luggersweg 3 en Luggersweg 5 hoger is dan de in de geurverordening gestelde geurnormen.  
De geurbelasting op de overige geurgevoelige objecten voldoet wel aan de norm. 
 
Artikel 3, lid 3 Wet geurhinder en veehouderij 
Op basis van artikel 3, lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij hoeft de vergunning niet 
geweigerd te worden, als de geurbelasting niet toeneemt en het aantal dieren van één of meer 
diercategorieën niet toeneemt.  
 
Uit onderstaande V-Stacksberekening blijkt dat in de vergunde situatie ook sprake is van een 
overbelaste situatie op de geurgevoelig objecten Luggersweg 3 en Luggersweg 5. Dit is het 
gevolg van een wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij op 1 oktober 2016. In deze 
wijziging zijn de geuremissiefactoren van vleeskuikens verhoogd, wat een verhoging van de 
geurbelasting tot gevolg heeft.  
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Berekening geurbelasting vergunde situatie 
gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V., berekende ruwheid: 
0,15 m, meteo station: Eindhoven 
 

Brongegevens:  

Bron ID X-coord. Y-coord. EP 
Hoogte 

Gem. gebouw 
hoogte 

EP 
Diam. 

EP Uittree 
snelheid 

E-
Aanvraag 

Stal A 236 562 512 025 2,6 3,9 1,27 0,40 9 652 
Stal B 236 582 512 013 2,3 3,8 1,27 0,40 8 811 
Stal C 236 606 512 006 3,0 3,8 1,17 0,40 6 748 
Stal D 236 643 512 019 1,0 3,2 1,50 0,40 3 960 
Stal G 236 517 511 908 1,3 1,5 3,43 0,40 5 032 
Stal H 236 503 511 885 1,3 1,5 3,43 0,40 5 032 
Schapenstal 236 503 511 968 1,5 1,5 0,50 0,40 273 

 
Geurgevoelige locaties:  

Geurgevoelige 
locatie ID 

X-
coördinaat 

Y-
coördinaat 

Geurnorm Geurbelasting 

Luggersweg 3 236 799 511 943 8,0 11,0 
Luggersweg 5 236 844 512 148 8,0 8,3 
Luggersweg 2a 236 235 511 780 14,0 5,1 
Luggersweg 2 236 722 511 865 14,0 11,8 
Collendoornerdijk 1 237 110 511 641 3,0 2,3 
 

Geurgevoelig object Luggersweg 3:  
De geurbelasting in de vergunde situatie bedraagt 11,0 OuE per m3 lucht. In de aangevraagde 
situatie neemt de geurbelasting af tot 10,7 OuE per m3 lucht. 
 
Geurgevoelig object Luggersweg 5: 
De geurbelasting op de geurgevoelige locatie Luggersweg 5 blijft gelijk (8,3 OuE per m3 lucht). 
 

Omdat de geurbelasting niet toeneemt en het aantal dieren van één of meer diercategorieën niet 
toeneemt, hoeft de vergunning op basis van artikel 3, lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij 
niet geweigerd te worden.  
 
Aan de vereiste vaste afstand van 50 meter (buiten de bebouwde kom) tot geurgevoelige 
objecten behorend bij een andere veehouderij wordt voldaan.  
Ook moet een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden 
aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige 
objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten 
buiten een bebouwde kom. Ook aan deze afstanden wordt voldaan. 
Voor paarden gelden vaste afstanden. Aan deze afstanden wordt ruimschoots voldaan. 
 
Op grond van de Wgv en de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg kan 
de vergunning worden verleend. 
 

8. Luchtkwaliteit   
BBT dierenverblijven voor zwevende deeltjes 
Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is 
de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Besluit 
emissiearme huisvesting), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.22, derde lid) en 
het Besluit omgevingsrecht (artikelen 5.3 en 5.4). 
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Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende deeltjes 
(PM10) zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het 
besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen 
huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale 
emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is 
opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een 
huisvestingsysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan 
worden uitgegaan dat dit huisvestingsysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste 
beschikbare techniek is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van 
toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek. 
 
Toetsing zwevende deeltjes (PM10) op basis van het Besluit emissiearme huisvesting 
Voor de diercategorieën schapen en paarden gelden geen maximale emissiewaarden. De 
aangevraagde huisvestingssystemen voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT. 
Voor de diercategorie vleeskuikens gelden geen maximale emissiewaarden als de dierenverblijven 
zijn opgericht voor 1 juli 2015. De aangevraagde dierenverblijven waren op deze datum aanwezig. 
De dierenverblijven voldoen daarmee voor het onderdeel zwevende deeltjes aan de eisen van het 
Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren. 
 
Luchtkwaliteitseisen 
De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op 
zwevende deeltjes (PM2,5 en PM10). De stof NO2 komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. 
Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks NO2 wordt 
uitgestoten. De andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) 
zijn niet relevant bij een agrarisch bedrijf. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn 
vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden 
overschreden. 

 
Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen: 

 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 mg/Nm3 voor PM10, waarbij geldt dat deze maximaal 
35 keer per jaar mag worden overschreden; 

 jaargemiddelde grenswaarde van 40 mg/Nm3 voor PM10; 

 jaargemiddelde grenswaarde van 25 mg/Nm3 voor PM2,5. 
 
Voor het berekenen van de concentratie van PM2,5 zijn nog niet in alle gevallen emissiefactoren 
bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van PM2,5 worden uitgegaan van een publicatie van het 
Planbureau voor de leefomgeving. Op basis van een onderzoek van het RIVM (“Attainability of 
PM2,5 air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A 
Jimmink, F.A.A.M de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009) 
wordt geconcludeerd dat wanneer aan de norm voor PM10 wordt voldaan, dit ook geldt voor de 
norm voor PM2,5. 
 

Als er sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende 
mate bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht, hoeft een project niet getoetst te 
worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM legt vast 
wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009 bedraagt de definitie van 
NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 µg/m3 (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in samenhang met 
bijlage 1A van de Regeling NIBM).  
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Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM, dit kan dus inhouden dat een 
verandering van een inrichting In Betekenende Mate (IBM) is. Toch is het niet altijd noodzakelijk 
om met behulp van een berekening, (bijv. ISL3a) vast te stellen of er voldaan wordt aan de 
grenswaarden.  
 
Uit toetsing van de aanvraag blijkt dat ten aanzien van de vergunde fijn stof emissie de emissie 
gelijk blijft (2.615.800 gram PM10 per jaar). Dit blijkt uit tabel 1 en tabel 2 van deze considerans.  
De te realiseren pluimveehouderij draagt niet in betekende mate bij aan de concentratie fijn stof 
in de buitenlucht. Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren. Gelet 
op het gestelde onder titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer kan de vergunning worden 
verleend. 
 
De bij de aanvraag gevoegde fijn stofberekening maakt dan ook geen onderdeel uit van deze 
vergunning. 
 

9. IPPC-(RIE)-installatie   
Grotere varkens- en pluimveebedrijven hebben te maken met de Richtlijn Industriële Emissies 
(RIE). De RIE is per 1 januari 2013 is geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit 
geldt voor het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor). De RIE omvat onder 
andere een integratie van de IPPC-richtlijn en verplicht de lidstaten van de EU om grote 
milieuvervuilende bedrijven te reguleren door een integrale vergunning op de basis van de Best 
Beschikbare Technieken (BBT). 
 
Volgens artikel 1.1 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een IPPC-installatie 
een installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van de richtlijn inzake 
industriële emissies.  
Volgens bijlage 1 van de RIE, onderdeel 6.6 wordt onder een IPPC-installatie verstaan intensieve 
pluimvee- en varkenshouderijen: 
• met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 
• met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg), of 
• met meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 
De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op een bedrijf met 
118.900 dierplaatsen voor vleeskuikens. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 40.000 
plaatsen voor pluimvee overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een 
IPPC-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht waarin de RIE is geïmplementeerd. 
 
Best beschikbare technieken, BBT 
Bij het nemen van deze beschikking is rekening gehouden met de BBT-conclusies van de intensieve 
veehouderij. Deze Europese Commissie heeft deze BBT-conclusies op 21 februari 2017 gepubliceerd 
in het Publicatieblad van de Europese Unie.  
Daarnaast zijn tevens van belang: de BREF op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB) en BREF 
Energie-efficiëntie.  
 
Naast de BBT-conclusies is rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling 
omgevingsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken: 
• Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012; 
• Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007; 
• Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december 2012; 
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Ammoniakemissie 
De stallen moeten voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT), zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 11 van de IPPC-richtlijn. De ammoniakemissie van de vergunde en aangevraagde dierbezet-
ting staat in de tabellen van paragraaf 1 en 2 uitgewerkt.  
 
Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
Door de minister van VROM is op 25 juni 2007 de “Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak 
en veehouderij” (hierna: beleidslijn) vastgesteld. Deze beleidslijn is tevens opgenomen in de 
Regeling Omgevingsrecht. De beleidslijn is bedoeld als handreiking voor het uitvoeren van de 
IPPC-omgevingstoetsing, welke is opgenomen in de WAV. In de beleidslijn is opgenomen dat 
indien de jaarlijkse ammoniakemissie van de inrichting na uitbreiding meer dan 5.000 kg 
bedraagt, het bedrijf boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT moet 
realiseren. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van interne saldering. 
 
De inrichting heeft een vergunde ammoniakemissie van 4.198,4 kg. Er wordt vergunning 
gevraagd voor een ammoniakemissie van 4.738,4 kg. Er is dus een toename van de emissie van 
ammoniak. Maar de totale ammoniakemissie bedraagt minder dan 5.000 kg. Daarom hoeft op 
basis van de “Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij” (Beleidslijn) geen 
extra reductie gerealiseerd te worden.  
 
Waterverbruik 
Volgens de BREF wordt water in de veehouderij gebruikt voor schoonmaakactiviteiten en 
drinkwater voor de dieren. Reductie van het drinkwaterverbruik wordt niet realistisch geacht. Bij 
het schoonmaken van de stallen komt geen afvalwater vrij. De stallen worden veegschoon 
gemaakt. In de vergunning worden geen verdere voorschriften opgenomen.  
 
Energieverbruik 
Ten aanzien van het energieverbruik zal er door het gebruik van de warmtewisselaars een 
energiebesparing optreden. Door de warmtewisselaars wordt het stalklimaat geoptimaliseerd en 
verbeterd. Hierdoor wordt op de stookkosten bespaard.  
 
Voor wat betreft BBT bij het energieverbruik moeten de stallen goed geïsoleerd zijn, de 
aanwezige ventilatiesystemen moeten optimaal zijn afgesteld en moet energiezuinige 
verlichting worden toegepast. In de onderliggende revisievergunning zijn hiervoor voorschriften 
opgenomen.  
 

10. Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage: 
Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage worden geen wijzigingen aangevraagd.  
 

11. Bodem 
Uit beoordeling van de aanvraag blijkt dat de aangevraagde wijzigingen geen gevolgen hebben 
voor de bescherming van de bodem.  
 

12. Geluid 
De aangevraagde wijzigingen zijn nauwelijks van invloed op de geluidemissie. Ten aanzien van 
de geluidbelasting moet aan de voorschriften uit de onderliggende revisievergunning worden 
voldaan. De voorschriften blijven van toepassing.  
 

13. Afvalstoffen 
Er worden geen wijzigingen aangevraagd voor afvalstoffen. De voorschriften uit de 
onderliggende revisievergunning blijven van toepassing.  
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14. Stallucht en plantschade 
Op 1 januari 2013 is voor veel agrarische bedrijven het Activiteitenbesluit van toepassing 
geworden. Directe ammoniakschade is de schade die ammoniak uit kippen- en varkensstallen 
kan veroorzaken aan gewassen die verbouwd worden nabij de stal. In het Activiteitenbesluit 
worden geen voorschriften gesteld aan directe ammoniakschade omdat ammoniakschade wordt 
gezien als bedrijfsschade en niet meer als milieuschade. Indien gewenst kan in het 
bestemmingsplan rekening gehouden worden met de in het rapport Stallucht en Planten 
genoemde afstanden tussen bedrijfsmatige boomkwekerijen en stallen van derden. 
Artikel 3 lid 2 van de Wet ammoniak en veehouderijen geeft aan dat er bij de beslissing inzake het 
veranderen van een veehouderij rekening dient te worden gehouden met de directe 
ammoniakschade bij teeltbedrijven. 
Directe ammoniakschade kan optreden bij planten die zijn gelegen in de nabijheid van 
veehouderijen. Een aantal plantensoorten is hier speciaal gevoelig voor, zoals coniferen en 
fruitbomen. Uit het rapport 'Stallucht en Planten 1981', opgesteld door het Instituut 
Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO), blijkt dat deze directe schade zich in de praktijk vooral 
kan voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. In dat rapport wordt dan ook een 
afstand aanbevolen van 50 meter tot gevoelige planten en bomen zoals coniferen en een afstand 
van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen. Binnen deze afstanden zijn geen 
teeltbedrijven aanwezig. 
 

15. Volksgezondheid, -hygiëne  
Gezondheidseffecten kunnen een gevolg zijn van de werking van een milieu inrichting. Eventuele 
risico’s  dienen te worden betrokken bij de afweging van de aanvraag. Veelal voorziet sectorale 
wet- en regelgeving over dieren(gezondheid) tevens op deze punten. 
 
Er zijn op dit moment verschillende publicaties over gezondheidseffecten en veehouderijen maar 
er zijn geen algemeen aanvaarbare wetenschappelijke inzichten voor veehouderijen die moeten 
leiden tot weigering van een aanvraag. Indien er een indicatie aanwezig is dat er mogelijk 
gezondheidseffecten zijn dient, mede op grond van het voorzorgbeginsel, op de grond van de 
omstandigheden van het geval beoordeeld te worden of de vergunning geweigerd moet worden 
of voorschriften moeten worden gesteld. Op grond van huidige rechtspraak kan de 
omgevingsvergunning echter niet worden geweigerd.  
 
Om de risico’s voor de gezondheid voor de omwonenden, als gevolg van de veehouderij, te 
beperken zijn onder andere de navolgende punten van belang: 
- Er vindt geen uitbreiding van het aantal vleeskuikens plaats; 
- Wat betreft geurhinder: wordt er voldaan aan de gestelde eisen in de Wgv en de 

geurverordening; 
- Wat betreft luchtkwaliteit, fijn stof: wordt er voldaan aan de gestelde normen ten aanzien van 

fijn stof; 
-     Er wordt voldaan aan de normstelling voor ammoniak en geluid; 
- Er is een hygiënesluis aanwezig om de insleep van dierziekten te voorkomen; 
-     De vleeskuikens worden inpandig gehouden; 
- Er worden maatregelen genomen ten aanzien van ongediertebestrijding; 
-  Er moet voldaan worden aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. 
Aan de omgevingsvergunning worden geen extra voorschriften gekoppeld. De voorschriften uit de 
onderliggende revisievergunning blijven van toepassing. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan de 
voorschriften van het Activiteitenbesluit. 
Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van gezondheid in relatie tot veehouderijen, met de 
kennis van nu, er door de beoogde uitbreiding geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu. 
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16. Biomassainstallatie 
In de onderliggende revisievergunning is een houtkachel opgenomen. Uit de aanvraag blijkt dat 
deze houtkachel niet meer aanwezig is. De voorschriften 12.1 t/m 12.11 uit de revisievergunning van 
19 september 2011 worden ingetrokken.  
 

17. Specifieke regels ten gevolge van de activiteiten 
Degene die een type C inrichting drijft moet voldoen aan de regels gesteld bij of krachtens, 
hoofdstuk 1, de afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen), 2.3 (lucht) en 2.4 (bodem) vermelden 
en de artikelen 3, 5 en 6 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen) van het Activiteitenbesluit, voor 
zover deze betrekking hebben op activiteiten binnen de inrichting waarop de regels van het 
Activiteitenbesluit van toepassing zijn. De van toepassing zijnde activiteiten zijn opgenomen in 
paragraaf 3 van deze overweging.  
 
Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling kunnen 
in de vergunning geen voorschriften worden opgenomen die betrekking hebben op daarin 
geregelde activiteiten en aspecten, tenzij het Activiteitenbesluit of de bijbehorende Regeling de 
mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften.  
 
Bedrijfsafvalwater: 
In hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn voorschriften gesteld 
ten aanzien van het lozen van hemelwater en afvalwater. De aangevraagde wijzigingen zijn niet 
van invloed op het lozen van bedrijfsafvalwater.  
 
Het houden van dieren: 
In hoofdstuk 3, afdeling 3.5, paragraaf 3.5.8 (houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven) 
van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn voorschriften gesteld ten aanzien 
van het houden van landbouwhuisdieren in een bepaald huisvestingssysteem. 
De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling voor het houden van 
landbouwhuisdieren in een bepaald huisvestingssystem zijn toereikend. 
 
Opslag vaste mest: 
In hoofdstuk 3, afdeling 3.4, paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit en de –regeling is de 
opslag van agrarische bedrijfsstoffen geregeld. Hieronder valt ook de opslag van vaste mest tot 
600 m3. Er worden geen veranderingen aangevraagd ten aanzien van de opslag van mest. De 
voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling voor de opslag van vaste 
mest zijn toereikend.  
 
Ter bescherming van het milieu worden voor bepaalde aspecten die niet geregeld zijn via het 
Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen. 
 
Andere regels en wetten  
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in 
andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor 
dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. De andere wetten en 
regels hebben een rechtstreekse werking op uw bedrijfsvoering. 
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Bijlage 2 

 

VOORSCHRIFTEN  
OMGEVINGSVERGUNNING (MILIEU) 
 
Opmerking: In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die, volgens de 
aanvraag, binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. In de 
AIM-module (www.aimonline.nl/) kunt u checken welke algemene milieuregels voor uw 
inrichting van toepassing zijn. Wij adviseren u deze module in te vullen. Naast de voorschriften 
van het Activiteitenbesluit zijn de volgende (aanvullende) voorschriften van toepassing. 
 
De voorschriften van de omgevingsvergunning van 19 september 2011 zijn onverminderd van 
toepassing op deze veranderingsvergunning, met uitzondering van de voorschriften 1.1. 
(vervanging), 1.2. (vervanging) en 12.1 t/m 12.11 (intrekking) 
 
De voorschriften 1.1 en 1.2 worden gewijzigd en gelden voor de gehele inrichting. 
 
1. HET HOUDEN VAN DIEREN 
 
1.1 
In de inrichting zijn maximaal de volgende te houden dieren aanwezig: 

- 106.900 vleeskuikens, stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging 
strooisellaag, BWL 2011.13.V4, Rav-code E 5.14; 

- 12.000 vleeskuikens, overige huisvestingssystemen, Rav-code E 5.100; 
- 25 schapen ouder dan 1 jaar inclusief lammeren tot 45 kg, overige huisvestingssystemen, 

Rav-code B 1.100; 
- 4 volwassen pony’s 3 jaar en ouder, overige huisvestingssystemen, Rav-code K 3.100. 

 
1.2 
Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste een keer per maand geregistreerd, 
waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn 
binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard. 
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OVERIGE INFORMATIE  

 

Ter informatie wijzen wij u op het volgende:  
 
1.  
Deze vergunning geldt voor een ieder die het bedrijf drijft. Indien een vergunning zal gaan gelden 
voor een ander dan de vergunninghouder, meldt de vergunninghouder dat ten minste een maand 
voordien aan het bevoegd gezag.  
 
2.  
Bij een ongewoon voorval, zoals bedoeld in artikel 17.1 Wm, dienen onmiddellijk maatregelen te 
worden getroffen om verdere verontreiniging te voorkomen. Tevens dienen de nadelige gevolgen 
voor het milieu op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan gemaakt te worden dan wel te 
worden beperkt. Eventuele leidingen die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, 
moeten worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen (artikel 
17.2 Wm).  
 
3.  
De geldende tekst van wet- en regelgeving is te vinden op www.wetten.nl.  
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Bijlage    3   

 

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
WET NATUURBESCHERMING 
 
Voorwaarden en voorschriften uit VVGB, 15 juni 2017, Kenmerk 2017/0232325 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Voor kennisgeving en nadere informatie: afdeling Ruimtelijk Domein 

Postbus 500 
7770 BA Hardenberg  


