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Onderwerp

Beschikking omgevingsvergunning

Geachte heer Altena,
U hebt op 11mei 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (V2016-0573-01) ingediend
voor het veranderen van de inrichting aan de Emtenbroekerdijk 2 in Hoogenweg, kadastraal
bekend Ambt-Hardenberg, sectie Z, nummer 418.
Dit project omvat de volgende activiteiten:
Werkzaamheid
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (Milieu)

Groep
Werkzaamheden m.b.t.
brandveilig gebruik en milieu

Onderdeel
Verandering

De aanvraag wordt voorbereid met de uitgebreide procedure uit de Wabo.
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.
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
daarondervallen.
De gevolgen van het in werking zijn van de inrichting zullen naar verwachting beperkt blijven tot
de directe omgeving van de inrichting.
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Toetsingsgronden Natuurbeschermingswet
Er wordt vergunning aangevraagd voor een plaatsen van een andere luchtwasser dan in de
omgevingsvergunning van 22 januari 2015 is vergund. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor
de emissie van ammoniak. Het vergunde in de Natuurbeschermingswetvergunning van 6 maart
2014 blijft van kracht.
Procedure
Op 16 augustus 2016is de kennisgeving van het ontwerpbesluit gepubliceerd in huis-aanhuisblad Dedemsvaartse Courant. Daarin is bekend gemaakt dat vanaf 17 augustus 2016
gedurende zes weken het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ter inzage ligt en tijdens
deze termijn zienswijzen kunnen worden ingediend. Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn
geen zienswijzen ingediend.
Besluit
Op basis van voornoemde toetsing heb ik besloten u - overeenkomstig de besluitvormingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gelet
op artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - de
omgevingsvergunning voor het veranderen van eeninrichting met voorschriften te verlenen
op grond van de aanvraag zoalsaangegeven op de hierbij gevoegde gewaarmerkte bijlagen.
De voorschriften waaronder deze omgevingsvergunning wordt verleend kunt u nalezen in de
bijlage(n) behorende bij dit besluit.
Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen de
omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, Sector Bestuursrecht, Postbus
10067, 8000 GB Zwolle.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op
de dag na bekendmaking in huis-aan-huisblad Dedemsvaartse Courant. 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 8:81van 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 Overijssel
sector Bestuursrecht, Postbus 10067,8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van beroep enverzoek om voorlopige voorzieningen is griffierecht verschuldigd.
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Wanneer kunt u gebruik maken vanuw vergunning?
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 ofu kunt eene-mail
sturen naar qemeenteOommen-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,

Arie Schuurman
Adviseur milieuzaken

Bijlagen:

-overweging mifieurelevante aspecten
-voorschriften en nadere inforniatie
-gewaarmerkte bescheiden
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Bijlage i

OVERWEGING MiUEURELEVANTE ASPECTEN

1. De aanvraag
Op 11mei 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuverantwoord
ondernemen (verandering) binnengekomen voor een varkensbedrijf. De verandering betreft het
aanbrengen van een andere luchtwasser, BWL 2008.12.V3 vervangt BWL 2007.03.V4, in de stal
voor 276 guste- en dragende zeugen.
Wet ingang van 1 oktober 201615 de Regeling geurhinder en veehouderij geactualiseerd. Daarin is
italsysteem BWL 2008.12.V3 vervangen door BWL 2008.12.V4. In onderstaand overzicht is
uitgegaan van het nieuwit^Mdlsystgem.

Tabel 1: aangevraagde dieren
Dier-categorie
(Rav-code)
vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
(Rav-Ag.ioo)
fokstieren en
overig rundvee
ouder dan 2 jaar
(Rav-Ay.ioo)
gespeende biggen
(Rav-Di.1.3)
kraamzeugen
(incl. biggen tot
spenen)
(Rav-Di.2.14)
kraamzeugen
(incl. biggen tot
spenen)
(Rav-Di.2.16)
kraamzeugen
(incl. biggen tot
spenen)
(Rav-Di.2.100)
guste en dragende
zeugen
(Rav-Di.3.1)
guste en dragende
zeugen
(Rav-Di.3.6)
guste en dragende
zeugen
(Rav-Di.3.12.4)
guste en dragende
zeugen
(Rav-Di.3.100)
dekberen
(Rav-Di.ioo)
vleesvarkens,
opfokberen en zeugen
(Rav-D3.2.7.1.1)

vleesvarkens,
opfokberen en zeugen
(Rav-D3.ioo)
Totaal

Huisvestings-systeem

Aantal
dieren

NH,
(1)

Odeur
(2)

PM.,

NH,/
_Jaa^
22,0

overige huisvestingssystemen

4,4

38

overige huisvestingssystemen

6,2

170

62,0

mestopvang in water in combi-natie met een
mestafvoersys-teem (BWL 2006.07)
mestpan met water- en mest-kanaal onder
kraamhok
(BWL 2010.07.V1)

5.888

Totaal
odeur

Totaal
PM.,
190

1.700

0,15

5,4

56

883,2

31-795,2

329.728

2,9

27,9

160

324,8

3.124,8

17.920

mest- en waterkanaal met polypropeen
scheidingswand (BWL2004.07.V1)

60

2,9

27,9

160

174,0

1.674,0

9.600

overige huisvestingssystemen

66

8,3

27,9

160

547,8

1.841,4

10.560

smalle ondiepe mestkanalen met metalen
driekantrooster-vloer en rioleringssysteem
(alleen toepasbaar bij individuele huisvesting
(BB95.02.027.V1)
biologisch luchtwassysteem 70%
emissiereductie (bij individuele en
groepshuisvesting)
(BWL 2008.12.V4)

162

2,4

18,7

175

388,8

3-029,4

28.350

276

1,3

10,3

70

358,8

2.842,8

19.320

luchtwassystemen anders dan biologisch of
chemisch; gecom-bineerd luchtwassysteem
85% emissiereductie met water-gordijn en
biologische wasser (BWL 2009.12.V2)
overige huisvestingssystemen,
groepshuisvesting

400

0,63

2,8

35

252,0

1.120,0

14.000

4,2

18,7

175

327,6

1.458,6

13.650

5,5

18,7

180

11,0

37,4

360

1,0

17,9

153

77,0

1-378,3

11.781

3,0

23

153

45,0

345,0

2.295

i474jO

48646,9

459-454

78

overige huisvestingssystemen
gedeeltelijk roostervloer; mest-kelders met
(water- en) mestka-naal, mestkanaal met
schuine putwand, met metalen driekantroosters op het mestkanaal; emitterend
mestoppervlak maximaal 0,18 m'
(BWL 2004.03. V2)
overige huisvestingssystemen

77
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1) emissie in kg NH3 per dierplaats per Jaarvolgens de Regeling ammoniak en veehouderij
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
3) fijn stofemissie (gr. PM,Jdier/Jaar). Volgens emissielijst op riJksoverheid.nl

2. Huidige vergunning situatie
Er is op 22 januari 2015 een revisievergunning verleend voor onderstaande veebezetting.

Tabel 2: vergunde dieren
Dier-categorie
(Rav-code)

Huisvestings-systeem

Aantal
dieren

NH3
(1)

Odeur
(2)

PM^o

J2L

NH3/
Jaa;_
22,0

vrouwelijk
Jongvee tot 2 Jaar
(Rav-A3)
fokstieren en
overig rundvee
ouder dan 2 Jaar
(Rav-Ay)

overige huisvestingssystemen

4.4

38

overige huisvestingssystemen

6,2

170

62,0

gespeende biggen
(Rav-Di.1.3)
kraamzeugen
(incl. biggen tot
spenen)
(Rav-Di.2.14)

mestopvang in water in combi-natie met een
mestafvoersys-teem (BWL 2006.07)

kraamzeugen
(incl. biggen tot
spenen)
(Rav-Di.2.16)

Totaal
odeur

Totaal
PMjo

190

1.700

5.888

0.15

5,4

56

883,2

31795,2

329.728

112

2,9

17,9

160

324,8

3.124,8

17.920

mest- en waterkanaal met polypropeen
scheidingswand (BWL2004.07.V1)

60

2,9

27,9

160

174,0

1.674,0

9.600

kraamzeugen
(incl. biggen tot
spenen)
(Rav-Di.2.100)

overige huisvestingssystemen

66

8,3

27,9

160

547,8

1.841,4

10.560

guste en dragende
zeugen
(Rav-Di.3.1)

smalle ondiepe mestkanalen met metalen
driekantrooster-vloer en rioleringssysteem
(alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)
(BB 95.02.027.V1)
biologisch luchtwassysteem 70% ammoniak
emissiereductie, 75% fijn stof emissiereductie
(BWL 2007.03.V4)
luchtwassystemen anders dan biologisch of
chemisch; gecombineerd luchtwassysteem
85% emissiereductie met watergordijn en
biologische wasser (BWL 2009.12)
overige huisvestingssystemen,
groepshuisvesting

162

2,4

18,7

175

388,8

3029,4

28.350

276

1,3

10,3

44

358,8

2.842,8

12.144

400

0,63

2,8

35

252,0

1.120,0

14000

4,2

18,7

175

327,6

1.458,6

13.650

5,5

18,7

180

11,0

37,4

360

77

1,0

17,9

153

77,0

1378,3

11.781

15

3,0

23

153

45,0

345,0

2.295

3 474,0

48.646,9

452-278

guste en dragende
zeugen
(Rav-Di.3.6a)
guste en dragende
zeugen
(Rav-Di.3.i2.4b)
guste en dragende
zeugen
(Rav-Di.3.100)
dekberen
(Rav-Dz.ioo)
vleesvarkens,
opfokberen en zeugen
(Rav-D3.2.7.1.1)

vleesvarkens,
opfokberen en zeugen
(Rav-D3.100.2)
Totaal

mestpan met water- en mest-kanaal onder
kraamhok
(BWL 2010.07.V1)

78

overige huisvestingssystemen
gedeeltelijk roostervloer; mest-kelders met
(water- en) mestka-naal, mestkanaal met
schuine putwand, met metalen driekantroosters op het mest-kanaal; emitterend
mestoppervlak maximaal 0,18 m'
(BWL 2004.03.V2)
overige huisvestingssystemen; hokoppervlak
groter dan o,8m'

1) emissie in kg NH, 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 (gr. PM,Jdier/Jaar). Volgens emissielijst op riJksoverheid.nl

Nummer: V2016-0573-01
Datum : 20 oktober 2016

6

3. Overwegingen
Gelet op de aangevraagde wijziging blijft het gestelde in de considerans in de
omgevingsvergunning van 22Januari 2015, met uitzondering van onderstaande hoofdstukken,
ongewijzigd van kracht.
De nummering van de navolgende hoofdstukken komt overeen met de nummering uit de
considerans van de omgevingsvergunning van 22Januari 2015.
6.
Ammoniak
Besluit emissiearme huisvesting
(vervangt per 1 augustus 201chet Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij)
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.
Voor vrouwelijk Jongvee tot 2 Jaar en fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 Jaar zijn geen
maximale emissiewaarden vastgesteld.
De aangevraagde huisvestingssystemen voor varkens voldoen, wat betreft de huisvesting in de
bestaande stallen, aan het gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting. Doordat het Besluit
emissiearme huisvesting rechtstreeks werkend is, moet voor de nog op te realiseren stallen
rekening worden gehouden met de het gestelde in artikel 5 en bijlage 1 van het Besl
uit
emissiearme huisvesting
Artikel 7 (fijn stof)
Ten aanzien van het huisvesten van varkens isin het Besluit emissiearme huisvesting geen maximale
emissiewaarde voor zwevende deeltjes (PMio - fijn stof) opgenomen.
8.
Luchtkwaliteit
De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op
zwevende deeltjes (PMj 5 en PMjo). De stof NO^ komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen.
Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks NOj 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 vande inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden
overschreden.
Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen:
• 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 m g/Nm^ voor PMjo, waarbij geldt dat deze maximaal 35
keer per Jaar mag worden overschreden;
• Jaargemiddelde grenswaarde van 40 mg/Nm^ voor PMio;
• Jaargemiddelde grenswaarde van 25 mg/Nm^ voor PMj,5.
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Voor het berekenen van de concentratie van PMj ^zijn nog niet in alle gevallen emissiefactoren
bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van PM^,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 PMio wordt voldaan, dit ook geldt voor de
norm voor PM^^j.
Als er sprake isvan een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende
mate bijdraagt aan de concentratie PMio in de buitenlucht, hoeft een project niet getoetst te
worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, subc 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) op1 augustus 2009 bed
raagt de definitie van
NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 pg/m3 (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in same
nhang met
bijlage lA van de Regeling NIBM).
Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM, dit kan dus inhouden dat een
verandering van eeninrichting In Betekenende Mate (IBM) is. Toch ishet niet altijd noodzakelijk
om met behulp van een berekening, (bijv. ISL3a) vast te stellen of er voldaan wordt aan de
grenswaarden. Om dit aan te tonen wordt gebruik gemaakt van de navolgende rekenmethode
(vuistregel):
Indien bij een bepaalde afstand niet meer wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel, dan
is de uitbreiding zeker NIBM. Indien de toename in emissie in grammen hoger is dan in de tabel is
opgenomen, is de uitbreiding mogelijk IBM. Dan zal ereen berekening met ISL3a uitgevoerd
moeten worden om aan te tonen dat geen grenswaarden worden overschreden.
Afstand in meters
tot te toetsen plaats

70

80

90

100

120

240

160

Totale emissie in
gr./jaarvan de
uitbreiding

324.000

387.000

473.000

581.000

817.000

1.075.000

1.376.000

In tabel 1 van paragr
aaf 1 en tabe
l 2 van paragraaf 2 is de belasting van de bedrijfsvoering in de
vergunde en aangevraagde situatie berekend.
De toename van de emissie als gevolg van de aangevraagde verandering bedraagt 7.176 gr./jaar
U59A54-452-278).
De afstand van het meest nabij gelegen emissiepunt (stal N) tot een gevoelige bestemming als
bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen bedraagt ongeveer 100 meter
(Kanaalweg-West 114). Uit de tabel blijkt dat de uitbreiding beneden de 3% NIBM-grens blijft.
Ook is bij de aanvraag een ISL3a-berekening gevoegd, waaruit blijkt dat aan de gestelde normen
wordt gedaan.
Gelet op het gestelde onder titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer kan de vergunning
worden verleend.

i

i!
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Bijlage 2

VOORSCHRIFTEN
OMGEVINGSVERGUNNING (MILIEU)
Inhoudsopgave
2

HET HOUDEN VAN DIEREN

9

Algemeen

9
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VOORSCHRIFTEN MILIEU
De voorschriften, behorende bij de omgevingsvergunning van 22Januari 2015, blijven, met
uitzondering van voorschrift 2.1, ongewijzigd van kracht.
Voorschrift 2.1wordt vervangen door onderstaand voorschrift:
2

HET HOUDEN VAN DIEREN

Algemeen
2.1

In de inrichting zijn maximaal de volgende te houden dieren aanwezig:
5 vrouwelijkjongveetotzjaar, Rav-code A3.100;
7 fokstieren en overig rundvee ouder dan 2Jaar, Rav-codeAy.ioo;
- 5.888 gespeende biggen; mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem
(BWL 2006.07), Rav-code D1.1.3;
112 kraamzeugen; mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok (BWL 2010.07.V1),
Rav-code Di.2.14;
60 kraamzeugen; mest- en waterkanaal met polypropeen scheidingswand (BWL 2004.07.V1),
Rav-code Di.2.16;
66 kraamzeugen; overige huisvestingssystemen, Rav-code D1.2.100;
162 guste en dragende zeugen; smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer
en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (Groen Label BB
95.02.027.V1), Rav-code Di.3.1;
276 guste en dragende zeugen; biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij
individuele en groepshuisvesting) (BWL 2008.12.V4), Rav-code Di.3.6;
400 guste en dragende zeugen; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch;
gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische
wasser (BWL 2009.12.V2), Rav-code Di.3.12.4;
78 guste en dragende zeugen; overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting, Rav-code
D1.3.100;
2 dekberen; overige huisvestingssystemen, Rav-code D2.100;
77 vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (wateren) mestkanaal, mestkanaal met schuine putwand, met metalen driekant roosters op het
mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m^ (BWL 2004.03.V2), Rav-code
D3.2.7.1.1;
15 vleesvarkens, opfokberen en -zeugen; overige huisvestingssystemen, Rav-code D 3.100.
2.1a

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 Jarenbewaard.

